
Losse nummers 6 fr Weekblad - 16 januari 1965 . nr 3 11e jaargang 

BLAD V A N DE VLAAMS NATIONALE PARTU 
BEHEER : Maur. LEMONNIERLAAN 82, BRUSSEL 1, TEL. 11.82.16 VERKRIJGBAAR BIJ ALLE DAGBLADVERKOPERS 

DENK AAN DE 

ABÜNUENTENSLAD! 

EEN WEEK 
UITSTEL 
(tvo) Het touwtrekken rond de grondwetsherziening 
wordt \an langs om meer een burleske - maar een 
burleske dan met een voor de Vlamingen wel zeer 
wrange epiloog. 
De vergadering van de dnepartijenkommissie ver* 
leden woensdag is gewoonweg een misselijke komedie 
geworden. Uit platte elektorale berekening - met voor 
ogen hun relatief succes bij de gemeenteverkiezingen 
dank zij de « oasis francophone »-mentaliteit - hebben 
de P.V.V.-ers (inbegrepe^n de Vlaamse P.V.V.-ers) er 
de \ oorkeur aan gegeven, de boel te laten stranden 
op hun verzet. 
Dat IS echter stellig niet het hoogtepunt in de kome
die. De oppergaai wordt eens te meer afgeschoten 
door de Vlaamse C.V.P -ers die reeds verleden zondag, 
tijdens hun bijeenkomst te Mechelen. kleinhartig en 
laf hadden besloten, de hele onverteerbare koek van 
de grondwetsherziening tóch maar te slikken en die 
tegelijkertijd hoopten, dat het verzet van de P.V.V. 
hen zou ontslaan van het nemen van een beslissing 
en hen het aureool 7ou verlenen van « verzet tegen 
franskiljonse eisen ». 
De Saeger, die hard uitvoer tegen de indeidaad platte 
elektorale berekening van de P.V.V.-ers, voerde zélf 
een zielig stukje verkiezingsdemagogie op door nog 
maar eens de vergadering te verlaten D^ Mechelse 
C.V.P.-primus schijnt er zich in te specialiseren, een 
kapilulatie onderhands te aanvaarden maar dan toch 
met « zwier » even op het slagveld te verschijnen om 
het vlak voor de nederlaag nog te verlaten Hoopt 
hij werkelijk dat aan deze lompe taktiek van boeren-
bediog zich nog iemand laat vangen ? Indien iemand 
zich ooit en bij herhaling schuldig gemaakt heeft aan 
de ergerlijkste vorm van politiek vluchtmisdrijl dan 
wei deze demagoog die zichzelf een jaar geleden 
betitelde als « de Vlaamse leider ». 
De heren grondwetsherzieners verklaarden verleden 
woensdagavond stuk voor stuk dat zij «ontgoocheld» 
waren. Menen zij dat ? De liberalen zijn er van over
tuigd dat zij bij het kieskliënteel dat hen interesseert 
een goede beurt maken lUterlijk ontgoocheling, 
innerlijk nauwelijks verholen pret om de elektorale 
winst. De Vlaamse C.V.P.-ers en B.S.P-ers danken op 
hun beide knieën de P.V.V die hen in extremi<- toe
laat, te poseren vooi Vlaamse « verzetshelden » Titer-
lijk ontgoocheling, innerlijk nauwelijks verholen 
dankbaarheid om het rad dat zij de goedgelovige 
Vlaming weer voor ogen kunnen draaien. Dat en niets 
anders is het klimaat en de betekenis geweest van 
die memorabele dertiende januari die véél krokodil
lentranen heeft zien vloeien. 

Wij dienen ons daarbij voor ogen te houden dat héél 
dit vieze partij-politieke scalpendansje uitgevoerd 
wordt rond een tekst, waarover geen enkel zinnig 
mens - en zeker geen Vlaming - een goed woord durft 
zeggen : de tekst van een akkoord dat ronduit anti-
Vlaams en anti-demokratisch is. Geen autonomie, 
doch wel « waarborgen » die in feite neerkomen op 
een vetorecht tegen de demokratische Vlaamse meer
derheid. 
Inmiddels werd in de Kamerkommissie de zetelaan
passing nog maar eens verdaagd. Ons meest elemen
taire recht - de ons reeds sedert jaren beloofde 
zetelaanpassing - wordt op een vulgaire straat-
schooiersmanier als chantagemiddel tégen ons 
gebruikt. 
In deze verstikkende politieke atmosfeer, in deze 
heksenketel van leugen, bedrog, afpersing en winst
bejag zou de toekomst van België moeten gemaakt 
worden ? Bah I 
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INTERPELLATIE BUITENLANDSE ZAKEN 
Mr Van der Eist zette m 

OPEN BRIEF 
Aan kolonel Laurent, pai 

VENSTER OP HET BUITENLAND 
In Kanada spreker de « Vlamingen » Frans. 

BERLAAR DIE RUMOERIGE 
Waar de vrouwen de boerenkrijg wonnen en er opnieuw gekozen wordt. 

IN HET GELID VAN DE V.U. 
Drs Coppieters zegt waarom bij toetrad tot de Vlaams- nationale partij. 

Mr Van der Eist zette minister Spaak in nauwe schoenen. 

Aan kolonel Laurent, para en vleugeladjudant. 



2 DE VOLKSUNrE 

UNITAIRE POESPAS 

Waarde Redaktie, 

Naast de beg nselverklanngen 
van Spaak (beginselveiklarmgan, 
•welke om beurt de vier windstre
ken inslaan) komt de stichtende 
onthulling van geheime briefjes, 
lutgaande van een zekere Spmoy, 
huidige bondgenoot van He^to-
gmnedal-overwinnaar De Saeger 

Deze bliefjps uit de jaren 1931, 
tot de jonge socialistische wach
ten gericht vermeldden « In ge
val van oorlog, zullen de socia
listen de bajonetten verstandig 
weten te maken » (Libre Belgi-
que 29 12 64) 

Als men weet dat 'deze held 
van het ant i -mihtansme Belgisch 
nunister van landsvei dedigmg ge
worden IS m een vorige regering, 
kan men zich een gedacht vor
men van de beginselvastheid van 
de socialistische voormannen Ook 
wat hun andere leei stelsels be
treft 

Dat de Waalse socialisten van 
z o n kleppeis stilaan hun bekomst 
krijgen, is ook niet om te verwon
deren Dat CVP-ers als Kiebooms 
en anderen deze voorbeelden van 
burgerzin boven VU-mensen ver
kiezen, bewijst eens te meer de 
volledige onbetrouwbaarheid van 
het unitair politiek personeel 

Unitair is hun leuze, ten koste 
van alles Maar de al te doorzich
tige unitaiie poespas speelt d-ach-
tig m de kaar t van het bevrij-
donde fedeialisme. 

De stichting van de nieuwe 
Waalse federalistische pait i] en 
de stijgende bijval vcin de Volks
unie bewijzen dit ten overvloede 

H B - Etembodegem. 

KUYSMANS 

Waarde Heren 

Ik las m ons blad van » janua
ri in de persspiegel onder « Volks
gazet » « Dit oude seniele war
hoofd Huysmans, die zo graag de 

alweter uithangt zou toch moe
ten weten dat als er m het Oos
ten en dus ook m de evangelie
teksten sprake is van de « bloe
ders » van Kristus, er dan be
doeld woidt de neven en niet dat 
zijn moeder veischeidene kinde
ren had ». 

Waarde vriend, lees eens Mat^ 
theus 12, 46-50, M a r t a s 3, 31-35; 
Lukas 8 19-21 Jezus was eerste 
zoon van Maria met de Geest Gods 
als vader, vandaar de Heer zijn 
Goddelijkheid, nadien zijn zijn 
halfbroers geboren 

Dit IS met bedoeld als kritiek 
maar ons volk heeft recht op 
waarheid. 

V D M - Teinat . 

ZU^DERKEMPEN 

Mijnheren, 

Door de V V B gewest Aarschot 
werd onderstaande brief gericht 
aan Theo Lefevre : 
Excellentie, 

Het is U zeker niet onbekend 
dat onze afdeling smds maanden 
een onverdroten actie voert voor 
de heraanpak van het probleem 
« testgebied Hageland » 

De economische heropbloei van 
de Vlaamse gewesten is immers 
de basis van het sociale eisenpro
gramma van de Vlaamse Volks
beweging en dit vraagstuk kiijgt 
voor ons bovendien een uitgespro
ken plaatselijk karakter, gezien 
aan Aai schot — volgens het oor
spronkelijk plan Eyskens — vol
strekte voorrang diende verleend 
omwille van het alarmerend aan
tal pendelaars en mobielen ir ons 
gewest 

Uw recent bezoek aan de indus
triezone te Geel en de Zuider
kempen heeft ons hoopvol ge
stemd en \vij durven dan ook ver
wachten a a i eindelijk ook het pro
bleem Aarschot eens ernstig 
wordt aangepakt 

W I J zouden U veel dank weten, 
geachte Heer Heerste Minister in
dien WIJ van U mochten vernemen 
wat tot nogtoe voor de industrie
zone te Aarschot werd gedaan en 

welke de voormtzichten zijn voor 
de onmiddellijke toekomst, meer 
bepaald hoeveel kredieten aan 
nieuwe bedrijven werden toege
s taan en wat er wordt onderno
men om de vestiging van nieuwe 
industrieën aan te moedigen 

Wees overtuigd, geachte Heer 
Eerste Minister, van onze gans 
bijzondere dank en hoogachting 

WB - Aarschot 

« DER SPIEGEL » 

Zeer geachte heer. 

Naar aanleidmg van het artikel 
in uw blad betreffende een nieu
we « Spiegel-zaak » (geval Lothar 
Brenne r ' ) , acht ik het nuttig, het 
ontstaan, resp de stichting van 
de zgn. « onafhankelijke Spiegel » 
voor uw lezers m herinnering te 
brengen 

I n de herfst van 1946 acht te de 
Blitse pers-majoor Challoner het 
nodig, de Duitsers met een soort 
Amenicaans « Nachrichten - Ma-
gazm » te begiftigen Hij begon 
direkt te Hannover met het aan
stellen van een paar Duitse emi
granten, nl Bohrer als hoofdre-
dakteur, Ormond aJs uitgever en 
Augstem als medewerker 

ZIJ kregen allen tot taak « het 
Duitse volk demokratisch herop 
te voeden » en in werkelijkheid de 
Bondsrepubliek door sensatiebe-
richten en laster m opspraak te 
biengen m de wereld' 

Let wel • de meeste Duitse dag
en weekbladen doen aan dat soort 
journalistiek mede, tout comme 
ohez nous ' 

A F - Amersfoort. 

V.D.B. 

Beste Redaktie, 

V d B - samen set V I P blijk
baar een begrip geworden — ver
spreidt m het Brusselse een 
maandbladje eveneens « V D B » 
geheten 

Het foi maa t is dit van een doods
brief en dit getuigt wellicht van de 
politieke feeling van de h Vanden 
Boeynants die ook wel zal weten 
dat de aanstaande verkiezingen 
geen lolletje zullen zijn voor hem 
en zijn pai t i j 

Dit blaadje zingt de lof van 
V d B en van Brussel ( V d B IS 
Brussel en IS het unitaire België 
en V d B zal s taan of vallen met 
he t unitarisme) Voor hem is er 
geen tussenweg en wanneer hij 
schrijft • «Moest Brussel ophouden 
de hoofdstad te zijn van een uni
tair en sterk België, dan zou ze 
opnieuw een provinciestadje wor
den zoals zovele andere en haar ver
val zou spoedig volgen», dan zal 
hij wellicht eerder gedacht hebben 
a a n zijn eigen verval 

V d B heeft ook de lef dat twee
talig epistel naar Vilvoordse han
delaars te sturen Blijkbaar ziet 
hij m zijn verbeelding Vilvoorde 
reeds aangehecht bij Brussel Of 
de Vilvoordse handelaars he t dan 
beter zullen h e b b e n ' Moeten ze 
maar eens vragen a a n hun kolle
ga's van Haren en Neder - over -
Heembeek die ook de weldaden der 
anneksatie genieten 

Vroeg of laa t zal iedereen inzien 
dat de centralistische politiek der 
V d B 's verderfelijk is Bij de vol
gende verkiezingen zullen ze reeds 
een voorsmaak je krijgen van wat 
dat voor hen betekent 

C K - Vilvoorde 

NEDERLANDS 
FRANS 

Mijnheren, 

I n aansluiting op het scham
per en zelfgenoegzaam artikel 
« Spreken» verschenen in «Gaze t 
van Antwerpen » van 5 januar i jl > 
waarin het onbeschaafde Neder
lands en het even onbeschaafde 
Frans in België woidt gehekeld, 
wil ik verwijzen naa r de hogere 
clerus en katholieke pai tijen, die 
lange jaren bijna alleen he t onder
wijs m onze gewesten hebben ge
geven en nu nog steeds voor meer 
dan 60% verantwoordelijk zijn voor 

de achterstand in verstandelijke 
ontwikkeling van Walen en Vla
mingen tegenover Fransen en Ne
derlanders 

Dat men meer dan honderd ja
ren in dovemansoren heeft ge
bruld kan niemand on tkennen 

S V - Berchem, 

GEHANDIKAPTEN 

Mijnheren, 

Ik heb in uw blad van verleden 
week met veel instemming de Open 
Brief van dio Genes gelezen Er is 
nooit zoveel sprake geweest van 
de gehandicapten dan gedurende 
de jongste jaren Maar zoals steeds: 
woorden zijn geen oorden ' Al da t 
gepraat heeft slechts geleid tot he t 
rezultaat da t de gehandicapten 
thans tot de overtuiging gekomen 
zijn dat hen sleeJits nog één zaak 
blijft • een Mars op Brussel orga-
nizeren 

Dan zullen zowat alle verdrukte 
kategorieen betoogd hebben te
gen de regenng Lefevre De Vlaams 
-Waalse h e m e belet ons vaak, vol. 
doende aandacht te hebben voor 
het feit dat de «eksa l tan te» rege
r ing ook op andere gebied^i de 
slechtste is die men zioh kam in
beelden Het is goed, dat deze Open 
Brief daaraan heeft herinnerd 

Indien ooit de uitdrukking «op
stand der gematigden » gerecht

vaardigd was, dan wei t-ov de tal
loze kiezers die zich zonder veel 
drukte klaar maken, om de rege
r ing binnenkort de afstraffing te 
geven die ze verdient Aan de 
Volksunie is he t om deze elektora-
le verschuiving m positieve zin op 
te vangen. 

G D - Oostende. 

De redaktie d r a A ^ geea verant-
iroordelljkheid voor de tnboad der 
gepobliceerde lezersbneven. Ze be
houdt zlcb het recht ran keuze 
en inkorting voor Over de lexers-
rubriek wordt eeen brlefwlssellnf 
revoerd. 

Ik 
ben 

uitgeslapen 
vfant . . . 

ik koop bij 

MATTHIEU 'S B E D D E N B E D R I J F 
TURNHOUTSEBAAN 102 
Bijhulzen : Antwerpen 

BORGERHOUT — TEL 35.17 83 
Dlepestr 84-86 Tel • 3101 18 
Begljnenstr 39-41 Tel 33 47 24 

Deurne : Callfortlel 60. Tel. : 36 25 22 
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€ DE VOLKSUNIE > dienen toe
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DE LIE S., Papenhoek, Berendrecht Tel : (03)73.60.83 
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De scliool w a a r Vlamingen 
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• 
Beter en voordel iger . 



DE VOLKSUNIE 

in de kamer: 

interpellatie van der eist 

over buitenlandse zaken 

Verleden dinsdag hield mr. F . V a n der Eist zijn sinds lang aangekondig

de interpellat ie over de taa i toes tanden in het depa r t emen t van Bui ten

landse TLaken en i.h.b. in de diplomat ie . Deze interpellatie d iende her

haaldelijk uitgesteld te worden , daar minis ter Spaak zich in het bu i ten

land bevond . W e geven hieronder de tekst van de interpellatie van 

onze part i jvoorzi t ter . 

Het toeval wil dat dit de eerste in
terpellatie is van het nieuwe jaar. 
Het veriieugt mij eindelijk te kunnen 
interpelleren, al voel ik mij wat on
wennig, omdat ik de minister moet 
doen neerdalen vanop de Olympische 
hoogten van de internationale poli
tiek naar de Menapische moerassen 
van de taaltwisten. 

Taalaangelegcnheden liggen buiten 
de belangstellingssfeer van minister 
Spaak. Voor mij is het bestaan van 
taalwetten eigenlijk een beschamend 
schouwspel. 

Er zouden geen wetten behoeven te 
zijn om de taal van de meerderheid te 
doen eerbiedigen, om de Vlamingen 

DE OPENBARE POSTEN 
In he t bereik te stellen waarop zij 
recht hebben. De taalwetten zouden 
overbodig moeten zijn, maar dat is 
niet het geval. Omdat de Vlamingen 
niet kregen waarop zij recht hebben, 
moeten zij zich bewapenen met taa l 
wetten. 

De heer Spaak draagt hierom een 

GROTE 

VERANTWOORDELIJKHEID 
want hij was vóór de oorlog minister 
van buitenlandse zaken. Na de oor
log was hij twaalf jaar lang verant
woordelijk voor dit departement en 
daarom mogen wij hem ter verant
woording roepen om het voortbestaan 
yan de aangeklaagde mistoestanden. 

Daarom wil ik vandaag een beroep 
doen op u, mijnheer de minister, op
dat u eindelijk uw verantwoordelijk
heid zoudt inzien en eindelijk iets 
zoudt doen om bedoelde misstanden 
te verhelpen. 

Ik zal geen blad voor de mond ne
men. Bij vele hogere ambtenaren van 
buitenlandse zaken heerst 

EEN MENTALITEIT 
die ik als een gevaarlijk 

extremisme zou willen bestempelen, 
omdat zij de gehele ontwikkeling van 
dit land hindert, de ganse openbare 
opinie ta r t en beslist veracht. 

Op 30 april van vorig jaar heb ik 
een parlementaire vraag gesteld over 
de interpretatie van de taalwet. Ik 
wees in de vraag op 

DE VERPLICHTING 
om 

op alle trappen van de hiërarchie 
taaigelijkheid na te streven en om bi] 
bevorderingen en benoemingen een 

taaiexamen te laten afleggen voor 
het Vast Wervingssekretariaat. Ik 
onderstreepte dat een examen post 
factum niet dezelfde waarde kon 
hebben. 

Kan de minister mij beloven ésJti 
in de toekomst de kandidaten voor 
een benoeming eerst een taaiexamen 
zullen moeten afleggen alvorens naar 
een post gezonden te worden ? 

Zo besloot ik mijn vraag, die onbe
antwoord 3 gebleven. Ik wil niet ver
onderstellen dat dit 

OPZETTELIJK 

gebeurde. Dit zou 
een uiting van misprijzen van de mi
nister voor het parlement zijn. Ik 
meen veeleer dat het uitblijven van 
een antwoord te wijten is aan de ad
ministratie, die oppermachtig is in uw 
departement. Maar ook dat is onaan
vaardbaar. 

Het niet beantwoorden van mijn 
vraag is een uiting te meer van de 
moedwil die nog steeds heerst op uw 
departement, wat de toepassing van 
de taalwetgeving betreft. Het is t e 
vens weinig vleiend voor de minister, 
die zich als socialist zulke weinig de-
mokratische praktijken moet laten 
welgevallen. 

Is het advies van de vaste commis
sie voor taaltoezicht gevraagd ? De 
wet is meer dan één jaar oud en 
nochtans is in het departement 

GEEN ENKEL INITIATIEF 
genomen om ze te doen toe

passen. En ondertussen duurt het 
spelletje voort : men benoemt vier 
franstalige ambtenaren tegen slechts 
één nederlandstalige. 

Het door de wet gestelde doel zal 
niet bereikt worden. Men wil de wet 
niet naleven. Over vijf jaren zal men 
nog steeds geen evenwicht bereikt 
hebben. In de topklasse zijn er drie 
nederlandstaligen en vier franstali-
gen. In de tweede klasse wachten vijf 
Vlaamse diplomaten sedert maanden 
op hun bevordering. 

Waarop wacht de minister om de 
benoemingen te verrichten ? 

Bij het jongste aanwervingsexamen, 
uitgeschreven overeenkomstig de zg. 
wet-Fayat, werden 37 op de 38 kan
didaten afgewezen : de enige die 
slaagde, is reeds in dienst op het de
partement. 

Dit is m.i. eens te meer een uiting 
van sabotage van de wet van 1962. 

Ik kom nu terug tot mijn vraag van 
april ji. en meer speciaal op 

HET TAALEXAMEN 
dat door de wet w o r d t 

voorgeschreven. 
Het komt mij voor dat, zelfs zonder 

wet, van al onze diplomaten een de
gelijke kennis van de twee landstalen 
zou moeten worden geëist. Zij zijn 
wel verplicht Engels en Duits te ken
nen. 

D a t ^ e l d t in de allereerste plaats 
voor de posthoofden. 

Het zou een ergerlijke misrekening 
van de wet zijn, indien men van de 
ondergeschikte ambtenaren 

EEN DEGELIJKE KENNIS 
van de twee landstalen zou 

eisen, terwijl de postoversten dezelf
de voorwaarde niet zouden moeten 
vervullen. 

Meent de minister ook niet dat de 
diplomaten beiden landstalen moeten 
kennen ? Het departement heeft, een 
jaar na het van kracht worden der 
wet, nog geen kontakt genomen met 
het Vast Wervingssekretariaat om de 
wettelijk voorgeschreven examens te 
houden. Men antwoordde niet dat op 
het advies van de vaste commissie 
voor taaltoezicht wordt gewacht. 
Wanneer werd dit advies gevraagd ? 
Het departement beweert — om de 
wet te omzeilen — dat de diplomaten, 
aangeworven na 1938, reeds een exa
men over de tweede taal aflegden. Dat 
is juist, maar het gaat hier om een 
elementair examen, en niet om het 
ernstige examen, voorgeschreven door 
de nieuwe taalwet. 

Uit die wet blijkt duidelijk dat 

DE POSTHOOFDEN 

een grondige kennis van de twee
de landstaal moeten bezitten. 

Maar naast de posthoofden zijn er 
nog andere gevallen : die van de di
plomaten benoemd vóór 1938, de 37 
ambtenaren die na de oorlog benoemd 
werden zonder enig examen en ook 
de diplomaten die buiten het kader 
zijn benoemd. 

Tot besluit verzoek ik de minister 

ZEER DUIDELIJK 
op mijn vragen te willen antwoorden. 
Ik vraag geen verklaring van welwil
lendheid — die hebben wij in 't ver
leden al te dikwijls gehoord — maar 
een klaar antwoord, dat een einde 
maakt aan de scheve toestanden in 
zijn departement. 

De minister die reeds zo lang aan 
het hoofd van het departement staat, 
moet de taalwet doen naleven. 

^ ' ^ '"" - ie tweede klas-
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se moeten worden bevorderd; de post-
hqofden moeten tweetalig zijn en de 
termijn van vijf jaren, vastgelegd ia 
de wet, om het taalevenwicht te be
reiken, moet geëerbiedigd worden. 

De heer Spaak is in zijn antwoord 
zeer voorzichtig geweest en trachtte 
behendig vaste voet aan de grond 
te krijgen door alvast toe te geven 
dat hij de interpellatie Van der Eist 
begrijpelijk achtte en dat hij de be
ginselen van de interpellant kon bi j 
treden, evenals tal van de door mr 
Van der Eist geformuleerde verwijten. 

In essentie bestond het antwoord 
van de minister van Buitenlandse Za
ken eens te meer uit beloften. 

In 1968 zal, volgens de minister, het 
taalevenwicht in de diplomatieke 
diensten een feit zijn. Hij bevestigde 
dat de Belgische diplomaten de beide 
landstalen moeten kennen en dat ie
dere benoeming voorafgegaan moet 
worden door het wettelijk voorge
schreven taaleksamen. 

Mr Van der Eist gaf na het an t 
woord van de minister nog een korte 
repliek, die we hieronder brengen : 

Ik bedank de minister voor zijn zeer 
uitvoerig antwoord. Hij is zo behendig 
geweest zelf te zeggen dat ik, evenals 
al degenen die hier interpelleren, geen 
vrede zal kunnen nemen met zijn an t 
woord. Inderdaad is dat het geval. 
Toch bevat het antwoord van de mi
nister een aantal tegemoetkomingen; 
sommige vragen werden positief be
antwoord. Het geheel van het ant
woord is echter te optimistisch. Ik 
stel vast dat de bevorderingen van de 
Vlaamse diplomaten der tweede klasse 
eerlang zullen worden bekendgemaakt. 

Ik neem ook akte van de verklaring 
van de minister dat de posthoofden 
de twee landstalen grondig moeten 
kennen. Daarmee zal rekening gehou
den moeten worden bi] het afnemen 
van het taaiexamen. De minister 
heeft nochtans een onderscheid ge
maakt tussen de nieuwe aangeworven 
agenten en degenen die in functie wa
ren vóór de wet werd goedgekeurd. 

De minister heeft in december jl. 
het advies gevraagd van de vaste 
commissie voor taaltoezicht om te 
weten of de reeds in dienst zijnde di
plomaten het taaiexamen moeten af
leggen of niet. In afwachting dat dit 
punt wordt beslecht, hoop ik dat de 
minister geen definitieve benoemin
gen zal doen Hij zou er in ieder ge
val moeten over waken dat al de di
plomaten, die ons land in de vreem
de vertegenwoordigen, een degelijke 
kennis bezitten van beide landstalen. 

Spaak : c Gij hebt gelijk, maar ... > 
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N I E U W E 

G E M E E N T E R A D E N ... 

Gedurende de jongste da
gen kwamen in talloze ge-
i resnten de nieuwe gemeen
teraden bijeen. Meteen ver
schenen in talrijke gemeen
tetehuizen vcor het ee'-st 
Volksunie - frakties; hun 
.verschijning srebeurde do r-

Te Deurne bepleitte VU-

Te Derune bepleitte VTJ-
woordvoerder De Ridder de 
vorming van een open sche-
penkollege. In dat verband 

verwees hlj naar de houding 
van de heer De Saeger, d e 
de evenredige vertegenwoor
diging in de bestendige de
putaties voorstaat. De Deurn-
se burgemees ler dierf niat 
a rdr rs , dan het beginsel van 
het open schepenkollege b j 
te treden, waarna hij het 
\TJ-voofstel verwierp na
mens de meerderheid. 

De VU protesteerde even
eens tegen het feit dat ver-
kozenen op de Deurnse CVP-
lijst de beruchte ver'^laring 
v-̂ n het CAN - NAK hadden 
onderschreven. 

open brie 
aan kolonel Laurent 

para en 

vleugeladjudant 

Mon colonel. 

Op mijn onooglijke redaklionele schrijftafel prijkt, tussen 
een (nogal wanordelijke) hoop andere tijdsdokumenten, een 
brosjure met de manhaftige titel « Un homme appelé Laurent ». 
Het is reeds bij lezing van een dergelijke titel duidelijk dat 
homme weliswaar met kleine h geschreven, maar met grote H 
gedacht moet worden. 

Deze brosjure dan, mon colonel, is de jongste in een hele 
reeks van overdadige lofbetuigingen waarvan uw blijkbaar 
niet al te nederige Kleine Wenigkeit het voorwerp is sinds de 
prille ochtend waarop gij met uw para's neergedaald /ijt lut 
de tropische hemel boven Stan. 

Ik heb destijds, mon colonel, hel nodige begrip opgebracht 
voor de positieve - de humanitaire - kanten van die onderneming 
en ik stelde vast dat het woord humanitair, klein en groot 
geschreven, kursief of vet, telkens mee van de partij was wan
neer ergens de operatie Stan werd vernoemd. Zulks heeft bij 
mij toen de klaarblijkelijk verkeerde indruk gewekt dat voor 
één keer een stel officieren en manschappen gebruikt werden in 
een operatie waaraan alle militaire bombarie vreemd was, een 
soort 900 op grote schaal : springen, mensen redden, terug het 
vliegtuig in en. daarmee basta, zonder veel omhaal en vooral 
zonder het geschal der krijgsbazuinen en het geroffel van de 
militante trom. 

Klaarblijkelijk verkeerde indruk zeg ik, mon colonel, omdat 
sindsdien in het kleine wereldje van beroepspatriotten, vlam-
menaanwakkeraars en opgepoetste vergoders van das Militar de 
hele operatie Stan - die nauwelijks een paar uur duurde en (dat 
zult ge als vakman wel toegeven) geen half uur trommelvuur in 
1917 of geen vijf minuten Stuka's in 1940 waard was - opgeblazen 
•wordt tot de afmetingen van een soleil d'Austerlitz die uw krijgs
haftig wezen belicht met de gloed van onvergankelijke roem. 

Kom, kom, mon colonel : laten we ernstig blijven. Uw oor-
log-van-een-halve-dag heeft u foto's en artikelen opgebracht in 
alle damesbladen en verbroederingslijdschriften van het konink
rijk ; zij vergrootte uw kollektie lintjes op de battle-dress ; zij 
verhief de para-muts tot een in een speciale lex Segers gewijd 
vaderlands simbool ; zij bevorderde u tot vleugeladjudant van 
een koning voor wie het leven gelukkig minder militaire roem 
schijnt weg te leggen dan voor zijn doorluchtige voorvaderen. 
Zij heeft - last but not least - de westelijke bescha\ing serrijkt 
met een nieuwe gedachte. 

Want uit uw bloedeigen mond hebben wij, mon colonel, 
mogen vernemen tijdens een spreekbeurt voor de « cercle 
gaulois », dat de operatie Stan niet alleen de vrucht was van 
militaire vakkennis en nauwkeurigheid, doch ook van een filo-
zofie die niet nader omschreven werd en die we dus gemakshalve 
maar de para-filozofie zullen noemen. 

Dat moet wel een heel bijzondere filozofie zijn, eentje die 
niet geldt in het dagelijkse levn. In dat banale dagelijkse burger-
leven, mon colonel, vindt iedereen het doodgewoon dat de boer 
boert en de bakker bakt en de bouwer bouwt en de beenhouwer 
benen houwt. In dat banale slenterleventje vindt men het ook 
niet zo heel erg ongewoon dat een kolonel - opgeleid, afgericht 
en onderwezen in de krijgskunst - eindelijk ook eens een half 
dagje gaat vechten als het moet. 

Indien iedereen die zijn beroep plichtsgetrouw, volgens 
bekwaamheid en desnoods met overgave uitvoert, recht heeft 
op evenveel als gij - die tenslotte geen jota méér deed - dan stel 
ik voor dat een brosjure zou worden uitgegeven met als wel-
spi ckende, van een grote H voorziene titel : 

un homme appelé dio Genes. 

U.< 
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M E T O P E N B A A R A M B T E N M E V R O U W A R T H U R G I L S O M 

Een vriendelijke attentie \an minister Gilson ten overstaan \&n onze lezers. 

... IN FUNKTIE 

Ook te Mechelen werd de 
instel ing van open schepen-
kolleges verdedigd door onze 
woordvoerder, ir. Oscar Re-
nard. 

De meerderheid ging niet 
in op dit voorstel, waarop de 
VU-fraktie de raadsvergade
ring verliet vooraleer de 
stemming over de schepen-
ambten begon. Dit incident 
werd in de pers druk bespro
ken. 

Te Aalst was het de heer 
Luk Rombaut d'e in zijn 
maiden-speech een demo
krat scher schepenkollege be
pleitte en meteen zorgde 
voor de nodige deining in 
een gemeenteraadszitting die 
tot dan toe, onder grote pu
blieke belangstelling, eerder 
saai was verlopen. Ook hier 
weigerde de CVP-BSP-meer-
derheid, in te gaan op het 
voorstel. .Bij de repliek kwam 
namens de Volksunie de heer 
Frans De Brul aan het woord 
om de meerderheid vinnig 
terecht te wijzen en in een 
opgemerkte verklaring de 
grondslagen van de VU-op-
positie uiteen te zetten. 

« Het Vo'k » schreef over 
deze vergadering van de 
Aalsterse gemeenteraad, dat 
zij de woeligste was uit de 
lokale politieke geschiedenis. 

« Dat belooft! », voegde het 
blad er aan toe. We kunnen 
beamen : inderdaad! 

herhaUng zijn diepe verach
ting voor de Vlamingen 
heeft gelucht Het is dan wel 
nuttig, even te vermelden 
hoe het mannetje leeft van 
de centen die hem mede en 
vooral door de Vlamingen 
worden betaald. 

K E R N C E N T R U M MOL 

Een « Pepernoot » in ons 
blad van 26 december ver
wees naar het intervieuw, 
door de voorzitter van de be-
heerraad van het Atoomcen
trum toegestaan aan «Le 
Soir •» Hierin werd gezegd dat 
de franssprekenden zich niet 
te erg moeten verontrusten, 
daar immers zeer onlangs 
« un francophone » tot de
partementshoofd werd be
noemd en dit zonder protest 
van Vlaamse zijde Van deze 
stilte heeft men dan maar 
gebruik gemaakt om drie an
dere franssprekenden tot 
graad van departementshoofd 
te promoveren, zonder dat zij 
de funktie ervan uitoefenen. 

Zij ontvangen wel de wedde 
van departementshoofd. Dat 
de verhouding Vlamingen-
Walen bij de departements
hoofden tot minder dan tien 
procent Vlamingen wordt her
leid, hoeft geen verdere kom-
mentaar. Voor de zoveelste 
maal wordt te Mol een kaak
slag toegebracht aan de 
Vlaamse gemeenschap. 

lil ^ 'H ' 1 i [ I' 

PRINSELIJK N A C H T J E 

Praktisch a le Belgische 
kranten — die overigens 
geen enkele gelegenheid la
ten voorbijgaan om hun le
zers te laten zwelgen in het 
wel en het wee van onze ko
ninklijke familie — hebben 
zeer zedig gezwegen ove 
het prinselijk nachtje dat on 
aller Alexander voor zijn af 
reis naar Amerika enkele da 
gen geleden in een paa 
hoofdstedelijke bordelei 
heeft gesleten. De beroeps 
dames in de bars « Sexy » ei 
« Fouquet's » kunnen ziel 
voortaan wellicht a's « hof 
leverancier » laten betiteler 
De eksploten van dit prinse 
lijk profiteurtje interessere: 
ons eigenlijk bar weinig. We 
wensen ze sleehts te vermel
den, omdat Alexander bij 
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« N I E U W E » L I T U R G I E 

Mol wordt ook nog steeds 
gezegend met franstalige ser
moenen, nl. op de parochie 
« Donk * in de mis van kwart 
na elf Men heeft dit wel 
(on-) handig gekamoefleerd 
door ook af en toe een Duits, 
Spaans en Italiaans sermoen 
in te lassen voor de « Europe
se » beambten Sinds Epistel 
en Evangelie in de volkstaal 
worden voorgebracht, ge
schiedt dit ook al op Europese 
basis Voor de gedeeltelijk ge-
dialogeerde tekst wordt prak
tisch uitsluitend het Frans 
bruikt Franse tekstboekjes 
liggen trouwens op de stoelen 
beschikbaar. 

EEN L I C H T P U N T 

De Vlaamse personeelsleden 
van het Atoomcentrum wor
den zich echter stilaan toch 
van hun macht bewust De 
vereniging van het personeel 
der kernenergiebedrijven, Nu-
cléa, was vanaf de stichting in 
1959 steeds m handen van 
franssprekenden. Zo werd een 
kuituur- en taaleiland, on
rechtstreeks door de overheid 
gefinancierd in leven gehou
den. Bij de vernieuwing van 
de Beheerraad in december U. 
zijn de Vlamingen dank zij 
een massale aansluiting en 
een konsekwente houding erin 
^eslaagd. dertien mandaten 
op vijftien te bezetten. 
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Het kenicentrum te Mol destijds in aanbouvi^ • s olsens plan Franse 
faciliteiten ingebouwd. 
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TE BRUSSELS 

Volgens de P.V.V -er Van 
Offelen in « La dernière heu-
re» van woensdag 6 dezer 
zijn de C.V.P. en de B.S.P. 
geen nationale partijen. De 
CV F. is te Vlaams (!) en de 
B.SP. te Waals. 

Alleen de P.V.V. is een Bel
gische partij ! 

Zeer juist, als Belgisch is 
wat het tot nog toe altijd 
was : Brussels ! 

EN LIMBURG ? 

Einde 1962 plaatste het 
franskiljonse « Comité de De
fense » van de Voerstreek 
150.000 fr aan steungelden bij 
een notaris te Warsage. In 
februari 1963 stemde de ge
meenteraad van Aubel 100.000 
fr voor de « defense des Fou-
rons ». 

In oktober 1964 bracht de 
Luikse burgemeester Deste-
nay 125.000 fr naar de Voer-
streek. Op 12 november 1964 
gaf de Opéra Royale de Liège 
een extra voorstelling ten 
bate van het franstalig on
derwijs in de Voerdorpen. 

Dat is slechts een zeer klei
ne greep uit de wallinganti-
sche steunakties. 

Wat deed en doet inmid
dels de bestendige deputatie 
van Limburg ten voordele van 
de Voer ? Of hebben die 
C.V.P.-ers « andere katten te 
geselen » ? 

TEWERKSTELLING 

EN ARBEID 

Bij de bespreking van de 
begroting van tewerkstelling 
en arbeid vorige woensdag in 
de Kamer, werd namens de 

Volksunie het woord gevoerd 
door dr. Léo Wouters. 

Onze, volksvertegenwoordi
ger bepleitte o.m. maatregelen 
voor de tewerkstelling van 
grensarbeiders in eigen land. 
Hij vestigde eveneens de 
aandacht op het probleem der 
gehandikapten en eiste een 
verhoogde tewerkstelling van 
gehandikapten in overheids
dienst; hij verzocht de rege
ring, dadelijk mede te delen 
hoeveel arbeidsplaatsen in 
overheidsdiensten thans voor
behouden zijn aan de gehan
dikapten. 

Na gehandeld te hebben 
over de bij art. 119 van het 
Verdrag van Rome voorziene 
gelijkheid in de lonen van 
mannen en vrouwen, vroeg dr 
Wouters een afdoende wetge
ving op het sluiten der be
drijven en de aan de arbei
ders uit te betalen vergoeding, 
waarna hij nog handelde over 
de sociale woningbouw. 

ZO ZIJN ZE I 

Te Schaarbeek ruimde de 
C.V.P. bij de gemeenteraads
verkiezingen van 11 oktober 
een plaats in voor de Vlaams-
gezinde kandidaat Paul De 
Kerpel. De verkiezingsuitslag 
was voor hem een groot per
soonlijk sukses. 

Nu de verkiezingen voorbij 
zijn en de C.V.P. de oogst aan 
stemmen van Vlaasgezinden 
heeft binnengehaald, moet zij 
plots van de heer De Kerpel 
niets meer weten : de citroen 
is uitgeknepen. 

De onbeschaamdheid van 
deze Schaarbeekse C.V.P.-ers 
was zo groot, dat zij de eerste 
zitting van de nieuwe ge
meenteraad gebruikten om de 
heer De Kerpel publiek aan 
te vallen en hem als lid van 

de C.V.P.-fraktie uit te slui
ten. 

Dit maneuver is des te 
schandaliger, omdat de aan
val op de heer De Kerpel to 
taal onverwacht kwam en de 
betrokkene dus plots en zon
der verwittiging voor het feit 
werd geplaatst dat hij zich 
moest verdedigen. 

Zo behandelt de C.V.P. 
haar Vlaamsgezinde manda
tarissen ! 

VOERSTREEK IN T.V. 

De Waalse T.V. heeft enke
le dagen geleden haar pro
gramma « Neuf millions » ge
wijd aan de Voerstreek. Als 
staaltje van anti-Vlaamse 
hetze en ophitsing van het 
francofoon rassisme kon het 
er flink mee door. Alle ob-
jektiviteit was ver te zoeken 
in dit programma. 

Wat anders hadden we ook 
niet verwacht en dus kunnen 
we onszelf wel de moeite be
sparen, hier overvloedig onze 
verontwaardiging te spuien. 

We vragen ons echter af, 
wanneer de Vlaamse T.V. eens 
in alle objektiviteit en zonder 
hetze de Vlaamse standpun
ten even hardnekkig zal ver
dedigen als de R.T.B, dat 
doet met de Waalse. 

STAKING BREKEN 

Zoals verleden week in het 
artikel van Mr Hugo Schiltz 
werd aangetoond, zijn het 
vooral de leiders van de socia
listische A.C.O.D. die de sta
king van de Antwerpse haven-
kapiteindiensten willen on
gedaan maken. Zoals men 
weet werd, na de « opeisings
bevelen » van de regering 
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door de CC.O.D. overgescha
keld op een stiptheidsaktie 
die over het algemeen goed 
wordt opgevolgd, maar ook 
door de socialisten met alle 
middelen wordt tegengewerkt. 
Tot wat dit leiden kan wordt 
aangetoond door volgend 
staaltje. Verleden woensdag
middag rond kwart over drie 
werd de Boudewijnsluis open
gezet om schepen uit te la
ten, d.w.z. in de richting van 
de Schelde. De reglementen 
bepalen dat op dat ogenblik 
het licht voor de binnenko
mende schepen op rood wordt 
gezet. Een onder A.C.O.D.-
druk staande sasmeester 
schakelde echter de lichten 
op groen zodat een Noors 
schip de toegangsgeul naar de 
sluis opstoomde en de uit
varende schepen kruiste, iets 
wat strikt verboden is en 
enorme gevaren met zich 
brengt. Het is slechts dank 
zij de koelbloedigheid van de 
schippers dat aanvaringen 
voorkomen werden. Moest een 
botsing hebben plaatsgehad. 

dan zou meteen de grootste 
sluis van de Antwerpse haven 
voor onbepaalde tijd zijn uit
gevallen. Maar daaraan den
ken de roden niet. Als zij 
hun afgunst op het konkurre-
rende sindikaat maar kunnen 
botvieren ! 

VOORLICHTING 

Intussen valt het op, hoe
zeer de mensen van de 
CC.O.D. en de stakers onder 
de indruk zijn der « objekti
viteit» waarmede de aan de 
traditionele partijen gebon
den pers het verloop van de 
staking weergaf. Het was 
weer in de stijl van de grote 
dagen : verdraaide feiten, 
eenzijdige weergave van de 
stellingnamen en doodzwij
gen van de argumenten der 
stakers. 

Voor ons is dat allang niets 
nieuws meer. Wij zijn het ge
woon, deze « objektieve » 
voorlichting van de pers en 
van de overheden. 

STUDENTENKRONIEK 

DE SPREIDING DER KANDIDATUREN 
Gezien het jongste regeringsvoorstel en de geplande spreiding van Leuvense 
kandidaturen is het ongetwijfeld nuttig, de kritiek van de studentenorgani
saties op deze spreiding naar voor te brengen. 
Reeds ruim een jaar gelden publiceerde K.V.H.V.-Leuven en het L.S.K. een 
memorandum (dec. 1963), dat net zoals de kongres-besluiten van V.V.S. (fe
bruari 1964) de spreiding der kandidaturen verwierp. 
De spreiding der kandadaturen bestaat hierin, dat de twee eerste jaren van 
de universitaire studies zouden gebeuren aan instituten die verspreid liggen 
over het land (voor Vlaanderen Kortrijk en Hasselt) en die afhangen van de 
tnoederuniversiteit, in dit geval de Katholieke Universtieit Leuven. 

Waarom deze spreiding ? Wel, in 
1970 — dit is binnen 5 jaar — rekent 
men op 60.000 universiteitsstudenten. 
Dit sluit automatisch in dat de be
staande universitaire instituten die 
dateren van rond 1840 (nl. Luik, Gent, 
Brussel en Leuven) niet meer zullen 
volstaan om de vloedgolf op te van
gen. 

Er zijn twee vooropgestelde oplos
singen, nl. de spreiding en de oprich
t ing van nieuwe universiteiten. 

We zullen pogen, de argumentatie 
tegen de eerste oplossing naar voor 
te brengen. Het belangrijke argument 
da t schijnbaar voor de spreiding pleit, 
is de democratisering van het uni
versitaire onderwijs. 

Men beweert dat de spreiding de 
studies over het algemeen goedkoper 
zal maken en dat er dus meer jon
geren die bekwaam zijn zullen kun
nen studeren. Dat de kandidaturen 
in hun omgeving de nodige psycho
logische schok zullen te weeg brengen, 
opdat ook uiti kringen dig huiverig 

staan tegenover de universiteit, meer 
kinderen zouden komen studeren, is 
een meer gehoord argument voor de 
spreiding. Het zijn vooral de sociaal 
minder begunstigde klassen van ar
beiders en boeren die niet het aantal 
studenten leveren waarin zij volgens 
hun aandeel in de bevolking recht 
hebben, die zouden gunstig beïnvloed 
worden. 

We gaan uit van de stelling dat al
len die bekwaam zijn om universitai
re studiën te doen, deze studiën moe
ten kunnen doen. We moeten de jon
geren de beste mogelijkheden op 
eerste klas universitair onderwijs ge
ven en de financiële belemmeringen 
uit de weg ruimen. Daarom moet de 
student de steun toegewezen krijgen 
die zo groot moet zijn dat een stude
rende aan zijn familie — of deze nu 
arm of rijk weze — niets kost. Iemand 
die de verstandelijke gave heeft ge
kregen om te studeren, mag geen 
lastpost op het familiaal budget zijn. 

Dat de studies goedkoper zouden 

worden, is een argument dat geldt 
voor die studenten die iedere dag 
naar huis gaan, de zogenaamde spoor-
studenten. Maar de kosten voor de 
studenten die op kot gaan, blijven — 
op kleinere verplaatsingsonkosten 
naar huis n a — dezelfde. 

Maar na de twee kandidatuursjaren 
wordt het probleem van de dure moe-
deruniversiteitsstad terug gesteld. 

De spreiding lost het probleem van 
de overbevolking in licenties, dokto
raten, laboratoria, universitaire kli
nieken niet op. 

De student moet de kans krijgen 
die instelling te bezoeken, die hem de 
beste mogelijkheden biedt <bv. in 
Gent kan men op 5 jaar scheepsbouw
kundig ingenieur worden; in Leuven 
eist dit een speciaal jaar na de stu
die. In Leuven kan men een ganse 
theologische fakulteit volgen die in 
de andere universiteiten niet bestaat) 
en mag niet gedwongen worden een 
andere instelling te volgen omdat 
deze toevallig dichter bij huis ligt en 
dus minder kost. 

De persoonlijke vorming, door een 
intens universitair leven, door kontakt 
met andere universitairen van licen
ties enz., dat niet bestaat aan kandi
daturen met een groot aantal spoor-
studenten, kan niet anders dan on
volledig zijn. In de licenties aan de 
moederuniversiteit blijft dan onver
mijdelijk de regionaal beperkte geest 
van mensen die uit dezelfde kandida
tuur komen en zich in hun veilige 
vrienden- en kennissenburcht opslui
ten. Dat dit laatste nadelig is voor 
de open universitaire geest, h o e f t 
geen betoog. 

De psychologische kampagne die 
ongetwijfeld nodig is, kan zeker doel
treffender door pers, radio en T.V. 
georganiseerd en zal het nodige ef-
fekt bereiken, als men de student 
niet langer als een traditierijk, bier-
drinkend en bevoordeligd minnet je , 
maar als een persoon met zijn spe
cifieke opdracht, zijn plichten tegen

over de maatschappij en zijn eigen 
aktie en belangstellingsferen gaat be
schouwen en voorstellen. De student 
zelf kan hier een positieve rol spelen 
door in zijn thuisomgeving op te t re 
den als een gewoon mens die toeval
lig geschikt is om te studeren — en 
niet als een soort half superwezen 
dat moet aangestaard en bewonderd 
worden, ^ e student moet eerst open 
staan voor de gemeenschap, dan pas 
zal de gemeenshap open staan voor 
hem. 

Een kleine opmerking nog l.vjn. 
deze psychologische schok door een 
kandidatuur te weeg gebracht in zijn 
omgeving : hoe komt het dat West-
Vlaanderen en Antwerpen — zonder 
universiteit — méér studenten tellen 
dan Oost-Vlaanderen met de Gtentse 
Hogeschool ? 

Even nog een paar vraagjes : zal 
men de nodige bekwame krachten 
vinden om in de kandidaturen te do
ceren. En wat zal er gebeuren met 
het wetenschappelijk werk zonder 
hetwelk geen professor het kan stel
len om in zijn vak up to date te blij
ven ? 

Tenslotte even het financieel en 
politiek aspekt. Ingewijden in de fi
nanciële keukengeheimen van de 
Leuvense Alma Mater bevestigen dat 
de regeringsoplossing met de gesprei
de kandidaturen ons meer gaat kos
ten dan een totaal nieuwe universi
teit. Zij erkennen dat de spreiding 
wetenschappelijk onverantwoord is 
en dat ze slechts een politiek-apos
tolische oplossing is om op die ma
nier katholieke kandidaturen uit te 
zaaien (gaat dit niet een schoolstrijd 
op « hoger » niveau brengen ?) en om 
de Leuvense Alma Mater als unitair 
bolwerk met Walen en Vlamingen te 
laten voort bestaan en dit tegen alle 
logika in. 

Welke oplossing er dan wel te 
vinden is ? Meer daarover in een la
tere bijdrage. 

B.E. (K,U. Leuven). 



DE VOLKSUNIB 

"ONS VOLK 
f) 

« Daar is iemand van uw volk », 
« voor eigen volk moet men iets doen », 
zijn uitdrukkingen die nü misschien 
met zo heel veel meer worden gebruikt, 
maar iedereen verstaat die nog. Ver of 
nauw verwant, zijn het in elk geval die 
mensen met wie we een soort eenheid, 
een zeker verbond vormen. Onze familie 
in de ruime zin van het woord. Na lange 
jaren gaan we mekaar toch nog opzoe
ken, zij rekenen op ons en wij verwach
ten eerder van hen hulp, dan van ande
ren. Krijgen we ruzie, dan worden zij 
vijanden, zelden slagen we erin dan 
onverschillig te blijven. 

De ongeveer 1.000.000 Indianen die 
rond 1800 het onmetelijke land tussen 
het hedendaagse New-York en San Fran
cisco bewoonden, waren in vele tiental
len stammen verdeeld. Hoewel bepaalde 
groepen van hen dezelfde taal spraken. 
Maar de ruimte was eindeloos, de levens
wijze zo vrij, het levensonderhoud zo 
moeilijk te verwerven, dat de aaneen
sluiting van families en familiegroepen 
tot grotere eenheden, slechts zelden en 
in geringe mate gebeurde. Want even 
talrijk zijn de faktoren die de mensen 
en hun families van elkaar verwijderen, 
als er invloeden zijn die hen tot elkaar 
kunnen brengen. In Europa is de ruimte 
beperkter, de bevolking talrijker, wordt 
het levensonderhoud anders en ruimer 
verworven. Een « Indiaanse » toestand 
is voor ons sinds vele eeuwen, zonder 
meer onmogelijk geworden. 

Zo zijn de « volkeren » in Europa 
sinds eeuwen een werkelijkheid ; zonder 
plan of theorie, zonder bewustzijn. Zij 
bestaan, en zij zijn ontstaan omdat het 
niet anders kon. Omdat de mens niet 

leven kan als een olifant in zijn kleine 
kudde. Zij zijn ontstaan omdat het leven 
van de mens niet enkel bepaald wordt 
door zijn geboorte, maar ook, en mis
schien vooral, door wat zijn ouderlijk 
huis en hijzelf van deze mens « maken ». 
Zoals de mens die over het leven en over 
zichzelf nadenkt, een bewuste mens 
wordt, zo wordt ook bet volk dat besfai.t 
door geboorte en ontwikkeling, als het 
over het eigen bestaan « nadenkt » en 
weet waar het naartoe wil, een bewust 
volk. Maar het was er reeds - onbewust. 

Wat eigen bestaan en leven betekent 
voor een volk sprak een Indiaans stam
hoofd Devkdway, in 1831 wondei-mooi 
uit tegenover de blanke agent : « De 
Grote Geest maakte de blanke man en 
de indiaan. Hij leerde hen niet gelijk te 
leven. Hij leerde de blanke in steden te 
\erblijven, huizen te bouwen, boeken te 
schrijven en alle dingen te doen die heiu 
volgens een eigen levenswijze gelukkig 
en voorspoedig maken. .\an de rode man 
gaf de Grote Geest een ander karakter. 
Hij gaf hem de liefde voor de wouden, 
voor een vrij leven, voor jacht en vis
vangst, voor krijg tegen zijn vijanden en 
het nemen van scalpen. De blanke man 
leeft niet zoals de indiaan ; dat is zijn 
natuur niet. Evenmin wenst de indiaan 
als een blanke man te leven. De Grote 
Geest maakte hem zo niet... Wij menen 
dat, zo de Grote Geest verlangd had dat 
wij als de blanken zouden zijn, hij ons 
wel zo zou gemaakt hebben... Als wij 
van gedachte mochten veranderen, zul
len wij het wel laten weten ». 

Primitief dit alles ? Niet primitiever 
dan de werkelijkheid ! Wij kunnen niet 
weten wat de komende jaren en eeuwen 
wél zullen zien ; maar we kunnen weten 
waar we zijn aangekomen, dat we zijn, 
en hóe we leven. We kijken eenvoudig 
naar de WERKELIJKHEID, we zijn ons 
zelf, al weten we dat het leven moeilijker 
IS dan een DROOM. 

Nemrod. 

BETROUWBARE 

INFORMATIE I 

De BBT-berichten hebben 
met grote welwillendheid en 
objektiviteit de brief van 
Mr. Van der Eist aan Straats
burg vermeld En ook wel 
vaag iets van de argumenta
tie weergegeven. Natuurlijk 
niet met die volledigheid en 
niet zo uitvoerig als dat ge
beurt met de ellenlange mo
ties van de kommunistische 
part i j ! Zo iets mag men ook 
niet verwachten : de man
netjes moeten toch hun ere

teken behalen in de « orde 
van de almachtige Segers ». 

BETROUWBARE 

INFORMATIE I I 

Even objektief en eerlijk 
is « Het Volk ». Zijn dat mis
schien dezelfde redakteurs? 
Of hebben ze dezelfde richt
lijnen? Maar toch is « Het 
Volk » het grote Vlaamsge-
zinde blad dat alle andere 
meningen regelmatig hoog
hartig weg-klaroent! Niet
waar, Schildwacht van het 
Paleis? Of moet het « Pa-
leisknech^ > zijn? 

EINDELIJK 
De « epuratie » of uitzuive

ring gebeurde in 1944-45. 
Hoeveel behoorlijke mensen ^ 
erdoor getroffen werden, gaat 
alle perken te buiten. Een 
van de getroffenen was de 
Mechelse stadssekretaris, de 
heer Ryckeboer (Lods). 

Zijn zaak werd thans ein
delijk door het Mechels stads
bestuur geregeld, op een min 
of meer behoorlijke wijze. De 
Mechelse C.V.P.-ers vinden 
dan nog een gelegenheid om 
een hoge borst op te zetten ! 

Nochtans hebben die heren 
zes jaar lang in het Mechels 

stadsbestuur gezeteld. Pas nu 
hebben ze tijd gevonden om 
die zaak te regelen. Is er on
dertussen wat nieuws ge
beurd ? Inderdaad, de Volks
unie veroverde twee zetels in 
de gemeenteraad (op 70 stem
men na waren het er drie). 
Nu moest er dus iets gebeu
ren. 

De dag dat de Volksunie 
nog méér stemmen haalt, zal 
er nog méér gebeuren. 

« LINKS » EN 

« LA GAUCHE » 

De heren Deneckere, De 
Pauw, De Geest en De Koek 
— voornaamste redakteurs 
van « Links — en de heren 
G'inne en Hurez van « La 
Gauche ^ hebben verleden 
maandag de verklaring on
dertekend die hen door de 
BSP werd voorgelegd. Ten
gevolge daarvan heeft, wat 
hun persoon betreft, de on
verenigbaarheid van hd-
maatschap der BSP en van 
medewerking aan « Links > 
of « La Gauche » opgehou
den te bestaan. De verkla
ring die zij hebben onderte
kend, is een lange tekst van 
louter verbodsbepalingen. 

Van de groep « Links » 
weigerden Kruithof en De-
solre, de verklaring te on
dertekenen. Bij « La Gau
che » hield Mandel het been 
stijf. 

VERWARD 

Meteen is de toestand in 
de linkervleugel van de BSP 
uiterst verward geworden. 
Deneckere zou, na de verkla
ring van de BSP getekend te 
hebben.ontslag als hoofdre-
dakteur van « Links » heb
ben genomen. In zijn redak-
tie is er geen eenstemmig
heid over de houding tegen

over de BSP; vijf redaktie-
leden gingen de weg terug 
op; twee weigerden in nogal 
scherpe bewoordingen, zulks 
te doen. 

Ook bij de linkse groepen 
in Wallonië is de toestand 
alles behalve overzichtelijk. 
Glinne schijnt zich volledig 
aan de BSP-tucht te onder
werpen. Yerna, die verleden 
week nog te kennen gaf geen 
uitstaans te hebben met de 
nieuwe (nog steeds niet of
ficieel opgerichte) linkse so-
cialistisce parti j , heeft thans 
ontslag uit de BSP genomen. 

DE NIEUWE PARTIJ 

Met de nieuwe socialisti
sche scheurpartij vlot het 
inmiddels niet al te best. De 
MPW-leider Genot houdt er 
zich angstvallig buiten en 
het dagblad « La Wallonië > 
rept er met geen woord over, 
Merlot t racht de Luikse re
bellen achter zich te krijgen 
voor een radikaler koers 
binnen de BSP. Het ziet er 
naar uit dat ook Glinne de
finitief voor de BSP heeft 
geopteerd. 

De vage geruchten over 
een partijvorming in Vlaan
deren schijnen ontbloot te 
zijn van alle grond. Men 
ziet niet goed in hoe de zeer 
beperkte groep rond «Links> 
— thans nog eens uiteen^a-
vallen in « lauwen » en 
« harden > — een voldoende 
bazis voor uitbouw en orga
nisatie zou kunnen vormen. 

Inmiddels hebben de kop
pensnellers in de BSP-leiding 
zich in de pers een nieuwe 
naam verworven : de « stali
nisten ». 

Prettig geestelijk klimaat 
in zo'n partij met « stalinis
tische » leiding a la Jos Van 
Eynde! 

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.). 

MR. VAN DER ELST OVER 

DE RECHTEN VAN DE MENS 
Bij het Europees Hof voor de Rechten 

Tan de Mens zijn klachten in behande
ling, ingediend door Belgische staatsbur
gers die zich beroepen op de Europese 
kon-ventie ter verdediging van de rech
ten van de mens, om voor hun kinderen 
Franstalig onderwijs op te eisen, of
schoon zij vrijwillig onder de Vlaamse 
gemeenschap wonen en soms zelfs het 
Nederlands als huistaal hebben. 

In dit verband heeft kamerlid en par
tijvoorzitter mr. Frans van der Eist in 
een brief aan het Europees Hof te 
Straatsburg de volgende beschouwingen 
ter overweging gegeven : 
1. De « Draft International ' Covenants 
on Human Rights and Measures of Imple
mentation >, uitgaande van de Verenigde 
Naties, heeft in een resolutie gesteld dat 
het Handvest van de Rechten van de 
Mens inhoudt dat « alle volkeren en 
naties het recht hebben op zelfbeschik
king, dat is het recht hun politieke, 
sociale, ekonomische en kulturele struk-
tuur vrij te bepalen. 

Daar het Vlaamse volk ontegenspre
kelijk een natie vormt vloeit uit deze 
resolutie voort dat het Vlaamse volk het 
volle recht heeft de volkstaal op te 
leggen als voertaal aan alle leden van 
zijn gemeenschap, met voorbehoud voor 
de minderheden die op zijn grondgebied 
zouden wonen. 
2. Er is in de internationale rechtspraak 
geen enkel voorgaande aan te wijzen dat 
door het Hof kan ingeroepen worden om 
de Franstaligen, die vrijelijk beslissen 
onder de Vlaamse gemeenschap te leven, 
als een « minderheid » (in de juridische 
betekenis van het woord) te beschouwen. 

Vooreerst dienen volgens de < Interna-
ti«nal Covenants on Human Rights > 
personen van een bepaalde etnische 
groep, beschouwd te worden als « per
sonen van de bevolkingsgroep waaronder 
zij zich vestigen >. Zulkdanige personen 
kunnen niet beschouwd worden als een 
« minderheidsgroep > recht hebbende op 
een bevoorrechte behandeling. 

W«a tweede vormt de Franstalige 

bevolking van België, alhoewel minder 
in aantal, sociaal gezien een « dominante 
groep ». Zulkdanige « dominante » 
groepen worden door de « Covenants on 
Human Rights > uitdrukkelijk uitgesloten 
als een minderheid die beroep kan doen 
op biezondere maatregelen. 

3. Het is niet omdat de Internationale 
Grganizaties gefaald hebben volledige 
zelfbeschikking aan het Vlaams volk te 
•verlenen, dat aan dit volk het recht kan 
ontzegd worden « kulturele autonomie > 
te verwezenlijken en alle maatregelen te 
nemen die nodig zijn voor de vrijwaring 
van zijn kulturele homogeniteit. 

4. Meerdere landen die met minderheids
problemen af te rekenen hadden, zijn 
gedurende en na de oorlog overgegaan 
tot de verhuizing van honderdduizenden 
mensen om kulturele homogene terri
toria te scheppen. Deze gedwongen 
volksverhuizingen zijn naderhand door 
de Geallieerde Grootmachten bekrach
tigd geworden. Het ware onaanvaardbaar 
dat aan de Vlamingen het recht zou ont
zegd worden hun kulturele homogeniteit 
te vrijwaren door aan inwijkelingen een 
zelfde behandeling op te leggen als aan 
de ingezetenen van de gemeenschap. 
5. Door de Volkenbond en de Verenigde 
Naties werd steeds als beginsel aanvaard 
dat elk volk recht heeft op een « tehuis > 
of territoriale recktspersoonUjkheid, bin

nen de grenzen waarvan het vrijelijk 
zijn kulturele politiek kon bepalen. Zo 
werd om het joodse volk met grondge
bied te bedélen de joodse staat opge
richt en het recht van de joden om een 
eigen « tehuis » in te richten werd uit
drukkelijk door de Verenigde Naties 
bekrachtigd. 
6. Bij het onderzoek van aanvragen ter 
bescherming tegen discriuiinatie inge
diend door enkelingen dient het Hof alle 
gevallen te weren die, naar de termen 
van een ambtenaar van het Hof, moeten 
bestempeld worden als « nettement mau-
vaises ». Welnu duidelijke tekenen wij
zen erop dat de klachten uitgaande van 
de Franssprekenden geïnspireerd en 
gesteund worden door verenigingen die 
politieke onrust zoeken te verwekken. 
7. Ten slotte wensen wij de aandacht te 
vestigen op het feit dat als het Hof een 
beslissing zou nemen ten voordele van 
de aanklagers, het de eerste maal zou 
zijn in de geschiedenis van de interna
tionale organizaties dat een Handvest 
ter verdediging "van de menselijke rech
ten zou gebruikt worden om de sterkere 
te steunen tegen de zwakkere en dat 
een bevolkingsgroep, gedreven door 
imperialisme zou gesteund worden tegen 
een bevolkingsgroep die niets anders wil 
dan de vrijwaring van zijn kuituur. 

jor. F . van der £ l s t 
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VENSTER OP HET BUITENLAND 

Kanada heeft een nieuwe vlag. Het is wellicht geen wereldschokkend nieuws, 
maar toch lijkt het ons — naar aanleiding van deze gebeurtenis — nuttig om 
eens een buitenlandse kroniek te wijden aan de nationale tegenstellingen in 
Kanada, die talrijke punten van overeenkomst hebben met de nationale te 
genstellingen in België. De vlaggekwestie is trouwens nauw verbonden ge-
yreest aan deze tegenstellingen. Tot voor kort was de officiële Kanadese vlag 
het zgn.c red ensign », de in een rode vlag verwerkte Union Jack die van de 
Britse maritieme traditie stamt. Dit red ensign was een doorn in de ogen van 
heei wat engelssprekende Kanadezen die betoogden, dat him land geen Britse 
t s lon ie is. Voor de franssprekende Kanadezen was het red ensign helemaal 
onaanvaardbaar en zij hebben er een hevige kampanje tegen gevoerd. 
Kanada heeft nu dan maar officieel het ahornblad in zijn dundoek opgeno-
ïnen. Tot groot ongenoegen van de franssprekenden blijft echter het red en
sign ook nog behouden als nationaale simbool in bepaalde omstandigheden. 

N K A N A D A . . . 
Voor meer dan vijf miljoen van de 

ruim zeventien miljoen Kanadezen is 
het simbool van hun har t en over
tuiging de vlag « fleurdelisé », de ou
de vlag van het Franse koninkrijk. 
Tot 1763 inderdaad was Canada een 
Franse kolonie. Frans is vandaag nog 
de taal van bijna een derde der Ka
nadese bevolking en deze fransspre
kende Kanadezen wonen voor de over
grote meerderheid in de provincie 
Quebec, «la petite France au Canada». 

In deze provincie heeft het Frans 
in alle uitingen van het maatschap
pelijk leven de voorrang op het En
gels. De moeilijkheden beginnen ech
ter wanneer de Franssprekende Ka-
nadees zijn provincie verlaat om za
ken te gaan doen of politieke en ad
ministratieve aangelegenheden te 
gaan behartigen in de hoofdstad Ot
tawa. Wanneer zij daar geen Engels 
gebruiken — m.a.w. wanneer zij niet 
tweetalig zijn — krijgen zij er geen 
voet aan de grond. Met het hautaine 
misprijzen dat wij zo goed kennen van 
de Brusselse administratie tegenover 
he t Nederlands en de nederlandstali-
gen, wordt hen toegevoegd : «speak 
withe ». « Spreek blank » : het kon 
zó door een Brusselaar gezegd zijn, 
die opgekweekt is in de overtuiging 
dat de taal van de anderen nauwe
lijks een hottentots dialekt is. 

Toekomstmogelijkheden, bevorde-
ringsmogelijkheden, statusmogelijk-
heden, sociale en politieke mogelijk
heden liffffen dus sl'=^^<''= in het be

reik van de franssprekende Kanadees 
voor zover hij tweetalig kan of wil 
zijn. Deze stand van zaken s taat in 
schrille tegenspraak tot de in België 
nog steeds hardnekkige dooddoener 
dat tweetaligheid de tweetalige een 
voorsprong op de eentalige zou ge
ven. Ook in Kanada wordt het slui
tend bewijs gegeven : de « underdog », 
de in werkelijkheid geminorizeerden 
passen zich via tweetaligheid aan bij 
de halsstarrige eentaligheid van de 
heersende bovenlaag. 

talen als officiële talen heeft, zou — 
althans volgens de teorie van de Bel
gische tweetaligheidsverdedigers — 
er toe moeten leiden dat alle Kana
dezen tweetalig zijn. Daarvan is niets 
te merken- Alleen de franssprekenden 
hebben behoefte aan de tweede taal 
omdat zij de sociale en politieke on
derlaag zijn; de engelssprekenden 
volharden in een welbewuste en als 
overheersingswapen gebruikte eenta
ligheid. 

De tegenstellingen in Kanada be
perken zich echter niet tot louter 
taalgrieven. De paraleel België-Ka-
nada geldt ook op andere gebieden. 
Zo zijn de Frans-Kanadezen — net 
als de Vlamingen — het meest t radi
tie-bewuste en het gelovigste deel der 
bevolking; de provincie Quebec is 
daarnaast ook het gebied met het 
hoogste geboortecijfer en de meeste 
grote gezinnen. 

Ook In de sociaal-ekonomische sek-
tor hebben de franstalige Kanade
zen heel wat klachten, die ons maar 
al te bekend in de oren klinken. 

De provincie Quebec ontvangt niet 
het aandeel in de overheidsgelden, in 

Het s red ensign », simbool van de 
Kanadese engelssprekende upper-ten. 

... SPREKEN DE ' 'VLAMINGEN' ' FRANS 
Het Kanadees voorbeeld is zo mo

gelijk nog overtuigender dan het Bel
gische. In België immers wordt steeds 
maar herhaald dat de Vlaming, die 
naast zijn eigen taal ook het Frans 
spreekt, meteen de beschikking heeft 
over een « langue véhiculaire >, een 
taal met sterke internationale sprei
ding In Kanada geschiedt de taal-
konfrontatie tussen twee «langues 
véhiculaires» en de Kanadezen die 
het « universele Frans » als moeder
taal hebben, komen daarmee toch 
geen stap verder dan hun eigen pro
vincie. 

Het feit dat Kanada twee wereld-

Kanada. Het gestreepte deel is de franssprekende provincie Quebec 

de openbare en private Investeringen 
dat haar toekomt krachtens haar be
volkingsaandeel en krachtens haar 
aanbreng via spaar- en belastings-
gelden. De meeste werklozen zijn in 
Quebec te vinden, wat een vingerwij
zing is voor de industrializeringspoli-
tiek van Ottawa. Daarbij komt nog, 
dat het ekonomisch leven van het 
land zeer sterk beheerst wordt door 
de V.S. en dus — ook in het frans-
sprekend landsgedeelte — blootgesteld 
is aan een sterke angliciserende druk. 
Inderdaad, de V.S. kontroleren de Ka
nadese auto-produktie voor 97 %, de 
rubberproduktie voor 90 %, de pe
troleum- en aardgasindustrie voor 74 
%, de electriciteit voor 70 %, de che
mische nijverheid voor 52 % en de 
papiemijverheid voor 40 %. Bijna 60 
% van alle Kanadese bedrijven be
vinden zich onder kontrole van Ame
rikanen. 

Tegen deze toestanden en feitelijk
heden is er vanwege de franstalige 
Kanadezen een zeer sterk verzet. En 
wellicht omdat de pozitie van de 
franssprekenden in Kanada onguns
tiger is dan die van de nederlandsta-
ligen in België, is dit verzet heel wat 
radikaler en neemt het ekstremer 
vormen aan. 

Een kleine minderheid van de 
franstaligen wil doodeenvoudig een 
afzonderlijke Franse staat Kanada; 
de engelstaligen moeten maar, zo be
togen zij, aansluiten bij de V.S. Tot 
deze kleine groep, die zijn toevlucht 
vaak zoekt toê vormen van geweldda
dig verzet en terrorisme, bleek enkele 
tijd gelegen ook een « Belg » met een 
goedklinkende Vlaamse naam, een 
zekere Schoeters, te behoren. De hou
ding van dit franskiljonse warhoofd 
komt ons begrijpelijk voor : In Ka

nada gaat hij , bommen en pistool in 
de hand, een politiek bestrijden die 
hij in België uit volle borst en met 
aUe "kracht heeft toegejuicht en ver
dedigd. Men vergete het immers niet; 
de « Vlamingen » van Kanada zijn de 
franssprekenden ! 

De grote meerderheid houdt het bij 
vreedzamer metoden en een gematig
der programma. Dit gematigd pro
gramma gaat echter stukken verder 
dan da t van de Vlaamse minimalis
ten in België : over een «statenbond», 
bestaande uit twee nationale staten 
en een federale regering met zeer be
perkte bevoegdheid — in feite dus 
over een federalistische oplossing — 
is daarginds wel iedere minimalist 
het eens. De slagzin van de gematig
den luidt dan ook : « Laat ons gema
tigde middelen gebruiken om tot ra -
dikale hervormingen te komen ». 

In de rand van de politieke ver
houdingen in Kanada zouden wij nog: 
volgende opmerking willen maken : 
nooit hebben wij dommer, belache
lijker en hatelijker houding aange
troffen in de franstalige Belgische 
pers dan juist inzake Kanada. Brus
selse bladen hebben alle begrip — of 
juister nog : brengen de grootste 
geestdrift op — voor iedere uiting van 
franstalig verzet in Kanada, inbe
grepen het terrorisme. Betogingen 
van fiJtiostalige Kanadezen worden 
met veel bijvalsbetuigingen dik in de 
verf gezet. Kort voordien of nadien 
kan men in dezelfde bladen ter a t 
tentie van Vlaamse betogers lezen : 
« Keer terug naar uw dorp ». 

Met dezelfde rassistische laatdun-
kenheid en grootheidswaan waarmee 
dat in Kanada zou heten : « Go home 
to Quebec »1 

Toon van Overstraeten. 
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BERLAAR 
. j i 

DIE 

RUMOERIGE 

Als gelukkige volkeren geen geschiedenis hebben, is dit misschien de reden 

waarom we over Berlaar niet zo veel aan historisch materiaal gevonden heb

ben bij de voorbereiding van deze blad zijden. Of is het omdat tijdens rumoe

rige perioden in de geschiedenis van he t dorp er andere belangrijker lokali

teiten waren die op dat ogenblik dezelfde beroeringen meemaakten ? 

In elk geval, al zijn de gebeurtenissen wel niet zo historisch, Berlaar is nu 

met zijn herverkiezingen op 24 januari in het nieuws gekomen en we zijn 

dan ook « Balderwaarts » getrokken om dit « politiek centrum » even te gaan 

verkennen. 

Balder is inderdaad de dorpsbena
ming, gebruikt door de inwoners en 
de buren uit de omliggende gemeen
ten met een hardnekkigheid waarop 
geen officiële benamingen vat heb
ben gekregen. 

In oude dokumenten vindt men een 
veelheid van schrijfwijzen variërend 
van Berclaer, Berrelaer, Berlar, Bal-
laer tot Ballaert. 

De twee beren in het wapenschild 
van de gemeente zouden volgens som
migen dan ook voortkomen van de 
interpretatie «Laar (of bos) waar 
eertijds beren leefden ». Een minder 
«wilde» verklaring geeft men als 
Berken-laar. We laten deze strijd 
uitvechten door de heemkundigen om 
ons naar meer recente esbattemen-
ten te spoeden die lange tijd in het 
bezit van de vooraanstaande familie 
Van Berthout van Mechelen was. De 
gemeente is een tamelijk belangrijk 
centrum in de Zuider-Kempen. De 
grote, sobere kerk in romaans-goti-
sche overgangsstijl dateert uit de 
dertiende eeuw Herbouwd in de 19e 
eeuw, werd ze in 1940 zwaar getroffen 
door het oorlogsgeweld. Een gods-
diensthatend Belgisch legerbevelheb
ber deed in de meidagen 1940 een 
tiental kerktorens in de streek dina-
miteren om « den duits beter tegen te 
houden », zelfs het lilliputkerkje van 
Gestel moest er in die dagen aan ge
loven. 

bosyeuzen 
Slechts eenmaal in zijn vroegere 

geschiedenis werd het dorp nog op 
zon uitgebreide manier geteisterd. In 
de godsdienstberoerten van de zes
tiende eeuw hebben de protestantse 
bosgeuzen in de streek ruw huisge
houden; de wreedheden van de 
Spaanse furie hadden er ook hun 
weerslag zodat op een dertigtal jaren 
het aantal huizen terugviel van bijna 
400 in 1562 tot een goede 150 in 1592. 
De oorlogen van de zestiende eeuw 
richtten het dorp verder ten gronde; 
de heropbloei van de Antwerpse haven 
in het begin van de 19e eeuw had zijn 
weerslag op deze streek.In de Neder
landse periode bereikte men onge
veer 3.700 inwoners. De krisis die 

Vlaanderen teisterde in het begin van 
het Belgisch bewind in 1830 deed de 
bevolking terug achteruitgaan tot 
3.075 

Dan begon een heropbloei in het 
kader van de algemene bevolkings-
ekspansie zodat de bevolking snel 
steeg om de dag van vandaag 9 100 
inwoners te bereiken (dit na de inlij-

wen en kinderen biddend in de kerk 
vonden Ze chargeerden mei de sabels, 
een gevecht ontstond waarbij de 
Berlaarse vrouwen gewapend met 
kerkstoelen zulke furies ontketenden 
dat de Franse gendarmen ijlings op 
de vlucht sloegen Misschien komt 
daar nog steeds het heetgebakerde 
temperament van voort bij sommige 
vrouwelijke dorpspolitiekers in Ber
laar die vóór 11 oktober spraken van 
de Volksbelangenkopman met gloei
ende pek te overgieten. 

sussen - geuzen 
Doordringen in het Berlaarse poli

tieke wespennest was niet gemakke
lijk. Uit de vele gesprekken die we 
voerden denken we volgende juiste 
weergave te kunnen geven. 

gen dat de « Sussen » voor de Volks
belangen stemmen maar dan vveer 
niet allemaal kan vermoedelijk nie
mand van buiten Balder nog volgen. 

Het IS nodig even naar het verle
ien te kijken. 

Toen de liberalen m 1879 hun 
schoolstrijd ontketenden, werden hun 
aanhangers in de streek (Itegem, 
Beerzel Heist, Koningshooikt) de 
« Geuzen » genoemd. De katholieke 
partijgroepen noemde men «Sus
sen » Zo was het ook in Baldei 

Wanneer nu m 1884 voor jaren de 
liberalen in de oppositie kwamen, 
nam de geuzenpartij van Berlaar 
meer en meer afstand van de lande
lijke liberalen Daardoor konden ze 
vóór 1900 de «Sussen » van het be
wind krijgen Achtenzestig (68) laar 
lang hielden ze dit bewind zelf in 
handen. In de volksmond bleven ze 
«geuzen» heten officieel werd hels 
« Partij Lambrechts ». naar de fami
lie die lange tijd de voorzitters van 

waar vrouwen de boerenkrijg wonnen 
ving van Gestel in '64). Het dorp heeft 
op dit ogenblik 'n driedubbele ekono-
mische struktuur; naast landbouw en 
lokale handel, vinden vele arbeiders 
en bedienden werk in de Antwerpse 
agglomeratie. Maar Berlaar maakt 
met Nijlen ook deel uit van het Kem-
pische diamantcentrum. Honderden 
arbeiders wisten jarenlang hun brood 
te verdienen in deze tipische streek-
nijverheid. Over de moeilijkheden 
die in deze sektor ontstaan zijn sinds 
geruime tijd, en over de weinige re
geringssteun voor hulp in deze sektor, 
schreven we enkele maanden geleden 
een paar uitgebreide bijdragen 

Vooraleer de politieke aktualiteit 
aan te pakken, nog even een histo
rische anekdote uit de Franse bezet
tingstijd. De Balderaars beroepen er 
zich nog op om hun vrouwmensen 
tot de strafsten van de streek te pro-
klameren 

Berlaar blijkt inaeraaaü, voor zover 
gekend, de enige plaats te zijn geweest 
waar de vrouwen meegevochten heb
ben in de Boerenkrijg. Zo blijkt uit 
de aantekeningen die in 1798 de toen
malige schoolmeester-koster Verhulst 
maakte over de Franse bezetting. 
Toen de Boerenkrijg losbrak, trokken 
bijna 300 inwoners van Berlaar on
der leiding van Notaris Caymax naar 
het boerenleger bij Herentals. De 
vrouwen en ouderlingen braken de 
kerk open die door de Franse bezet
ters was leeggeplunderd en verzegeld. 

De Franse gendarmen te Lier ver
namen dit en kwamen met enkele 
ruiters naar Berlaar, waar ze vrou-

Streekgenoten kennen het begrip 
« Geuzen » - « Sussen », maar sinds 
men spreekt van de «Geuzen» die 
dan weer «Katholieke partij Lam
brechts » heten en dan weer meegaan 
met de Socialisten, en anderen zeg

de geuzen leverde. Het was soms zeer 
nipt dat die meerderheid bewaard 
werd 

In 1932 zongen de Sussen, die met 
enkele stemmen de nederlaag leden : 
«De Geuzen zijn gewonnen met de 

Foto bovenaan : de Frankische driehoeksvorm van het dorpsplein en een Romaans» 
Gotische kerk 'duiden op de hoge ouderdom van de gemeente Berlaar. Foto 
hierboven : een diamantfabriekje zoals er in de gemeente Balder veel te vinden 

zijn. Het is een van de tipische nijverheden uit de Zuiderkempen. 
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stemmen van de nonnen ». Het kloos
ter met zijn bijna 300 kiezers werd 
steeds geacht de doorslag te geven 
in de verkiezingsbalans. 

lonken :Jf|il 

Zo bleef het jaren lang. Na de oor
log werd de verhouding mee bepaald 
door de aanwmst van de socialisten, 
die m 1946 van één op drie zetels 
sprongen. Van Mechelen uit probeer
de men ondertussen een officiële 
C V.P.-lijst te vormen, lonkend zowel 
npar Geuzen als naar Sussen. 

n 1958 kwam het dan zo ver dat de 
P a t i j Lambrechts op 11 zetels er 6 
veroverde met 43 % van de stemmen, 
de B.S.P. drie, een semi-officiële 
C V P . twee en de Sussen of Vlaams-
Katholieke Partij kwam met 606 

!iill!ii1ll|i!!lillli:i!ll!'ffl'i;!IIIil!SI'!,!llill1"!l!.!J '' iH !!,l.l' l«t Il U mU/'l «lini l,.lllliiiilll,,iii!..l„i,«ii,i,.llllLll!f i«illll ,«i; 

De Gestelnaren destijds in hun betoging tegen de aanhechting bij Berlaar. 

weer volop in de politieke strijd 
stemmen er enkele tekort voor één 
zetel. 

Het C.V.P -arr. bestuur van Meche
len deed de twee C.V.P.-gekozenen zo 
de duivel aan dat deze van de parti j 
vervreemdden. De C.V.P.-Mechelen 
poogde steeds de katholieke «Geu
zen » mee te krijgen, niet beseffend 
da t die drie vleugels hadden op lan
delijk vlak : een blauwe, een rode en 
een gele vleugel. Daardoor heeft zij 
ook de steeds Vlaamsgezinde «Sus
sen » definitief afgestoten. 

volksbelangen 
Met die voorgeschiedenis boden 

zich dan ook volgende partijen aan 
bij de verkiezingen van 11 oktober 11. 
De « Geuzen » of « Katholieke Partij 
Lambrechts » die van 43 % op 29 % 
vielen en van zes op vier zetels, hoe
wel er door de aanhechting van Ges
te, nu 13 zetels waren in plaats van 
eit Met 1700 stemmen bleef ze de 
grootste part i j , hoewel op de Hei-
kant ze de kleinste partij werd door 
de ontstemming die aldaar heerste 
omdat in 1958 dit belangrijke gehucht 
geen schepen had gekregen. 

De B.S.P. die op voorhand reeds 
uitbazuinde dat ze op 5 zetels zouden 
springen bleef bij de drie van 1958. 

Je C.V.P behaalde vier zetels met 
[1664 stemmen of 28 %, hoewel deze 
parti j bij de parlementsverkiezingen 
In 1961 meer dan 55 % van de stem-
m'^'i haalde in Berlaar. 

J e eigenlijke overwinnaar werd de 
partij der Volksbelangen met bijna 
900 stemmen of 16 % en door die 
uitslag sleepte men twee zetels uit 
het vuur. In Vlaams voordeel hadden 
gespeeld een mooie lijst met enkele 
vooraanstaande « Sussen » van vroe
ger en met twee uittredende gemeen
teraadsleden Torfs en Docx, beiden 
van de Heikant waar de lijst Volks
belangen dan ook meer dan 20 % van 
de stemmen haalde. De frisse, dina-
mische pamflettenaktie die heel wat 
nadenkende mensen overtuigde om 
gedaan te maken met de oude sleur en 
slenter van de « biergeuzen » zoals ze 
wel eens spottend genoemd worden 
in Balder. 

m het nadeel was de gemene fluis-
terkampagne langs de ene kant over 
< zwarten» en ge weet wel. Het 
C.V.P.-gefemel van « ze halen toch 
geen zetel, denk aan de Sussen in 
1958 i>. Wie die praatjes geloofde 
stond dan ook verbaasd dat er « nog 
zoveel zwarten waren in Balder » of 
«hoe hebben die twee zetels ge
haald "̂  » De doorbraak was er, zoals 
ernstige mensen voorspelden. 

Ge hebt wellicht gelezen in de pers 
hoe de avond van de verkiezingen de 
telling in het hondeni 'iep Het hoofd
bureel leek een duivekot. De socialis-

J 

Walter Luyten en zijn vrienden mede
studenten, gaven de strijd te Gestel 'n 
studentilfoze inslag. Zij klonken de over

weldigers aan de schandpaal. 

ten, op zoek naar die twee stemmet
jes die ontbraken, dienden klacht in. 
Het vervolg kent ge. Het bleek dat op 
één bureel een brief teveel was gere
kend. Verder dat twee minderjarigen 
hadden gekozen. Daar de Bestendige 
Deputatie door het geringe stemmen-
verschil voor de zetel tussen de B.S.P. 
en Volksbelangen die klacht aan
vaardde, werd dan ook de verkiezing 
ongeldig verklaard. 

Ondertussen was er echter een 
nieuw feit. Hoewel gepoogd werd 
langs de heren Spinoy en De Saeger 
een verbond B S.P.-C.V.P te sluiten 
lijk ze dat op zoveel plaatsen doen, 
gaf de lokale B.S.P -voorzitter, Hou-
ben de voorkeur aan de «geuzen >, 
die plots meer anti-C.V P. dan « ka
tholiek » bleken te zijn. Berlaar be
leefde een echte politieke vaudeville. 

De C.V.P sloeg aan het jammeren 
over het blauw-rode verbond omdat 
voor hen de druiven te groen bleken. 
Vele socialistische aanhangers bleken 
ook verontwaardigd omdat de hele 
kampagne van Houben juist gegaan 
was tegen de « geuzen » met hun ver
sleten dorpspolitiek Vele Berlaarse 
kiezers voelden zich bedrogen. 

Wij menen wel aangevoeld te heb
ben dat de meeste onpartijdige waar
nemers een gevoelige achteruitgang 

van de vroegere meerderheidspartij 
vooropzetten. Lichte achteruitgang 
ook nog voor de B.S.P. Vooruitgang 
van de C.V.P. en van de Vlaamse 
Lijst Volksbelangen aangevoerd door 
Walter Luyten. Deze lijst komt inder
daad met een versterkt vertrouwen 
en drie nieuwe kandidaten voor het 

kiezerskorps dat zich bedrogen voelt 
door de drie andere partijen. 

Ook door de CVP., hoewel die zich 
graag als de «zuiver" * voordoet in 
de Berlaarse politiek Wat wel moei
lijk wordt met een kopman die mis
schien wel vlot IS in de oppervlakkige 
omgang maar wemig blijk gegeven 
heeft van politieke moraliteit in zijn 
korie Berlaarse politieke loopbaan. 
Wij vernamen van een vooraanstaan
de P.V.V.-personalit.e.t hoe burggraaf 
Thierry de Biolley, eertijds burge
meester van Gestel, te Knokke m 
juni 1964 kontakt zocht om « op een 
nuttige plaats te komen» op een 
eventuele P.V.V -lijst te Berlaar 
Misschien was hij op dat ogenblik 
politiek eerlijkst. Zijn vroegere ar t i 
kels in het franskiljonse Liberale blad 
Le Matin over de zaak van Gestel si
tueren hem best in P.V V -kringen, 
(maar dan in zijn behoudsgezinde 
franstal ige sektor). Als hij zich later 
aanbood bij de Volksbelangenkopman 
met de sollicitatie «Ik ben fel tegen 
de B.S P en de C.V.P omdat zij Ges
tel afgeschaft hebben » koos hij een 
ander uiterste. Uiteindelijk werd het 
dan de CV.P.-lijst. Men mag van 
mening veranderen in de politiek, 
maar niet zo dikwijls, en in een aan
vaardbare evolutie. Wie als enig pro
gramma heeft «burgemeester wor
den » kan lastig ernstig genomen 
worden in de politiek. 

Wij geloven dan ook dat onze kol-
lega Walter Luyten met rustig ver
trouwen 24 januari kan tegemoet 
zien. 

Staf De Lie. 

waiter luyten 

EEN MAN IN DE STRIJD 
tn het arrondissement Mechelen noe-
n we hem onze « wonderknaap », 
idat hij als politiek jongere (30 jaar) 
e kwaliteiten van de politicus heeft. 

Hij is redenaar. Een modern redenaar 
met een eerlijke en een klare kijk, om 
beurten geestig en gloedvol. Daarachter 
het groot hart van een idealist ; over
tuigd en overtuigend. 

Hij is journalist. Zoals hij redenaar is. 
Een uitstekend journalist die de waarde 
van de anekdote kent om de kern van 
de zaak ook voor de gemakzuchtige lezer 
duidelijk te maken en mee te geven. 

Walter is echter vooral debater. De 
warmte van de toon die men in zijn 
artikels voelt en die men in zijn rede
voeringen hoort, ondergaat men in ver
hoogde mate in de persoonlijke diskussie 
of in het beperkt debat. Dan wordt hij 
doodeenvoudig onweerstaanbaar. Hem 
bezig te zien en te horen is een waar 
genot. Zelfs de volslagen illuzielozen weet 
hij door zijn charme en zijn geloof in 
zijn ban te krijgen. Hoeveel beperkte 
politieke organisatorische vergaderingen, 
die uiteraard saai zijn, heeft hij daarbij 
niet met zijn innerlijke gloed en zijn 
geestigheid doorstraald en tot prettige 
uren gemaakt voor alle aanwezigen ? 

Hij heeft de zeldzame en waardevolle 
gave van de charisma. Hij heeft de op 
en top sympatieke en veroverende ver
schijning, wat een enorme gave is voor 
wie aan politiek doet omdat men daar
door haast automatisch door de idee 
genoten als leidend element vooruit-
gestuwd wordt. In zijn veelzijdigheid is 
hij ook politiek kabaretist waarbij hij 
niet alleen al zijn politieke vrienden 
maar ook zichzelf er netjes doorsleurt 
en wonderlijk genoeg - het doet wat 
paradoksaal aan bij hem - is hij eveneens 
een vechtjas. Wie Walter op onrustige 
betogingen of vergaderingen bezig ziet 
btaat perpleks over de gedaanteverwisse
ling die hij ondergaat. Dan wordt hij 
een kokende vulkaan die langs alle kan
ten uitbarsten kan. Zelf noemt hij dat 
zijn Spaans bloed en zijn Spaans tempe
rament. Het is een attraktie op zichzelf. 

h u^j:*k^-"'" •^i 

Berlaar is in de Vlaamse strijd een 
begrip geworden duor hem. Hij is de 
Walter van « Balder » omdat hij zo inten
sief het gebeuren in zijn gemeente volgt 
en zo smakelijk personen en dingen kan 
beschrijven en omdat hij zo volledig met 
zijn gemeente meeleeft. 

Voor de Berlaarse kiezers en kiezeres
sen is het echter een voorrecht op zo een 
talentvolle jongere een stem te kunnen 
uitbrengen en hem zijn eefste verkie-
zingssuksessen te bezorgen. Want dat er 
voor Walter een grote politieke toekomst 
weggelegd is, daaraan twijfelt niemand 
in politieke kringen. Hij heeft er alle-
maar dan ook alle kwaliteiten voor. 

Onze partij is gelukkig hem als arron-
dissementssekretaris te hebben omdat 
voor velen waar is wat ik onlangs in een 
groepsdiskussie hoorde « een partij met 
jongeren zoals Walter Luyten moet niet 
twijfelen aan haar toekomst ». 

Wira Jorissen, 
Nationaal sekretaris. 
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KULTURELE INTEGRATIE 
Einde 1964 kwam het verslagboefe, dat de referaten en resoluties bevat van 

het 36e Nederlands Kongres, van de pers. Nu reeds kan men van dat kongres 

getuigen, dat het een mijlpaal betekende in de na-oorlogse betrekkingen tus

sen Noord en Zuid. 

Niet alleen werd de traditie der Nederlandse taal- en letterkundige kongres-

sen (die gestart zijn in 1849) voortgezet, maar bovendien werd daar ondub

belzinnig en klaar bevestigd, door mensen die verenigingen uit Noord- en 

Zuid-Nederland vertegenwoordigden, dat geen verder uitstel kan geduld 

worden in de kultureie eenwording van beide gewesten. 

Onder het voorzitterschap van J. 
Kuypers, bij de socialisten één der 
witte raven die Nederlands voelen, 
werden door eminente sprekers tel
kens andere aspekten van de Neder
landse eenheid belicht. 

Dr. de Vroede gaf een overzicht van 
de historische achtergronden In de 
verhouding Noord-Zuid, minister Cals 
handelde over de Nederlandse kui
tuur en het buitenland, mr. Victor 
over het Nederlands wetenschappe
lijk boek. 

De gemeenschappelijke kenmerken 
in Noord en Zuid werden aangetoond 
voor de letteren (prof. Thys), de mu
ziek (W. Paap) , de beeldende kunsten 
(drs. Meyer). De bijdrage van de Ne
derlandse kongressen tot de kultureie 
betrekkingen in het verleden, werd 
onderstreept door dr. Willekens; de 
situatie van de Nederlandse kuituur 
ten overstaan van de Europese inte
gratie werd belicht door prof. Brug-
mans en door dr. Verkade. Terwijl 
mr. Knapen handelde over de moge
lijkheden en voorwaarden tot de kul
tureie integratie, sprak gevolmach
tigd minister J. Kuypers, die ook de 
openings- en slottoespraak hield, over 
de officiële en partikuliere samen
werking. De resoluties werden voor
gelezen door dr. Willemsen. 

Wij menen dat elk Vlaams-natio
nalist zich het mooi uitgegeven en ge
ïllustreerd verslagboek van deze his
torische gebeurtenis moet aanschaf
fen. Dit kan door storting van 60 fr 
(leden van het Algemeen Nederlands 
Verbond 15 fr), op postrekening 141929 
van de Kultuurraad voor Vlaanderen, 
Frankrijklei 107 te Antwerpen. Men 
krijgt zo de volledige teksten in han
den van referaten en resoluties, een 
waardevolle dokumentatie. 

Doch dit artikel wil meer dan en
kel maar propaganda maken voor 'n 
brosjuur. Het wil de aandacht vesti
gen op de sistematische afremming, 
door het officiële België, van een lo
gisch doorgedreven kultureie integra
tie. Immers, in de resoluties wordt als 
hoofdpunt de oprichting gevraagd van 
een « Hoge Raad voor de Nederlandse 
Kuituur», een lichaam dat deze in
tegratie moet mogelijk maken binnen 
de kortst mogelijke tijd. 

Aan diegenen van onze lezers die 
nog zo naïef zouden wezen te denken 
dat deze raad (reeds in 1962 gevraagd 
door de gemengde kommissie van het 
Belgisch-Nederlands kultureel ak

koord), in 1964 werd opgericht, wil
len wij onmiddellijk elke begooche
ling ontnemen ! Deze raad, die vol
gens de betrokken specialisten on
ontbeerlijk is (weze het slechts om
dat hij een officieel gesteund lichaam 
zou zijn, dat alle kultureie betrekkin
gen tussen Vlaanderen en Nederland 
centraliseren kan) bestaat nog n i e t ! 
Er is zelfs nog geen sprake van, iets 
dergelijks op te richten ! Zoals steeds 
staan we voor het afremmen door 
België, uit schrik voor een Waalse 
reaktie (cfr. de hetze tegen de her
denking van de stichting der Staten-
generaal). Zoals steeds staan we voor 
de (begrijpelijke) diplomatieke voor-

... « Hier en aan de overkant, 
daar en hier is Nederland » ... 

op het s tandpunt — zoals de heer 
Kuypers onlangs in de «Brusselse 
Post» schreef — dat de kultureie in
tegratie de franstalige Belgen in geen 
geval raakt, dan valt te constateren 
dat de argwanende houding van de 
franssprekenden in de praktijk wel 
degelijk een rem betekent» ! 

Het duwen aan de kar wordt wel 
zeer ondankbaar, wanneer de offici-

een bestendige kommissie (of perma
nent sekretarlaat), een hoge raad vooi 
de Nederlandse kuituur, de kulturel» 
autonomie. 

Het is de grote verdienste van Kuy
pers, taai vol te houden en niet af t« 
laten, zeer dikwijls tegen het be
trokken ministerie in. Het is onge
twijfeld moedig, als officieel gevol
machtigd minister in België te ver-

NOORD - ZUIDVERBINDING 
zichtigheid van Nederland, dat niet 
reageert wanneer de Belgische s taat 
zich afkerig toont van dergeUjk ini
tiatief. 

Men beleeft de ongezonde toestand, 
dat twee volksdelen langs een juri
disch ingewikkelde omweg van ver
schillende staten moeten, om zich -
zelfs op het louter kultureel vlak - te 
vinden en te integreren. Met daarbij 
de ballast van een overgevoelig 
Waals extremisme, dat ook buiten de 
M.P.W. weliger tiert dan vele Vla
mingen zich voorstellen. Het volstaat 
«Le bulletin du Grand Liège J> In te 
zien, een blad dat door alle Luikse 
groten wordt gesteund, om een regel
matig terugkerend antl-Benelux-of-
fensief waar te nemen dat zo emotio
neel als heftig is. 

J. Fleerackers, de aktleve sekreta-
ris van de Kultuurraad voor Vlaan
deren, eveneens sekretaris van de Be
stendige Kommissie voor de Neder
landse kongressen, schreef daarover 
in «Het Pennoen» van juni 1964 : 
c Een groeiende achterdocht van de 
franssprekende opinie tegen alles wat 
de Vlaams-Nederlandse samenwer
king accentueert valt ongetvnjfeld te 
constateren». En verder : «Ook al 
stelt men zich in Vlaanderen terecht 

ele steun (financiële en andere) uit
blijft. Het vele positieve werk achter 
de schermen, de zeer traag op gang 
komende partikuliere initiatieven ter 
bevordering van de Noord-Zuid-toe-
nadering, zouden zoveel meer kunnen 
betekenen in het raam van een of
ficiële Vlaams-Nederlandse integratie! 

De gemengde kommissie van het 
kultureel akkoord verdedigde in haar 
advies, dat onder impuls van J. Kuy
pers (steeds hij) tot stand kwam, dat 
de kultureie integratie een zaak is 
die officieel door België en Nederland 
moet worden gestimuleerd, geleid en 
tot stand gebracht. Evenzeer als de in 
Wallonië bepleite kultureie integratie 
met Frankrijk door België moet be
vorderd worden. Zoals de toestand nu 
is, met een Vlaams land zonder 
rechtspersoonlijkheid, blijft inder
daad geen andere weg open. Het is de 
verdienste van Kuypers dat hij ten
minste België op zijn plichten wijst 
in dit verband. Het is geen aalmoes, 
doch een verplichting van de staat, 
om alles te doen wat mogelijk is voor 
de kultureie verheffing van het volk. 

Het 1& de grote verdienste van J. 
Kuypers, dat hij de noodzakelijke 
Instrumenten heeft aangewezen : 

klaren : «Noordnederlanderschap, 
Zuidnederlanderschap is een onuit
wisbaar deel van ons wezen». 

Het is echter de grote fout van 
verdienstelijke mensen als Kuypers, 
de logische konsekwentie niet te trek
ken uit hun talloze mislukkingen, 
hun bittere ervaringen met het offi
ciële België. Het is hun fout, niet in 
te zien dat enkel een Vlaanderen met 
eigen rechtspersoonlijkheid, zelfstan
dig zijn kultureie integratie met het 
Noorden (en Frans-Vlaanderen) kan 
bewerken. Enkel door het federalis
me zullen de muren omvallen, die nu 
kunstmatig elk officieel kontakt ver
hinderen. Dan zullen de oprichting 
van een kultuurraad der Nederlan
den, de doorvoering van een ware 
kultureie autonomie en al wat er no
dig is voor de kultureie integratie, bij 
wijze van spreken binnen de week 
een feit kunnen worden. 

Dan zal Vlaanderen een gemeen
schappelijk Europa niet moeten bin
nentreden onder Brusselse supprema-
tle, met nederlandsvijandige Walen, 
afgezonderd in een ghetto, maar wel 
als deel van de Nederlandse gemeen
schap en volwaardig lid van een ge
ïntegreerd Europa. 

E. Slosse 

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

EEN VAN DE 30 GROOTSTE TUSSEN DE 
24.455 BOUV^/BEDRIJVEN VAN HET lAND. 
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— RUIMSTE FINANCIERING EN WEERGA

LOZE SERVICÏ. 
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LA'S TE ANTWERPEN - GENT - GENK i Bouwtijdingcn 
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BIJ HET OVERLIJDEN VAN 

T . S . ELIOT 
Thomas Stearns Eliot werd geboren 

op 26 september 1888 te St. Louis, in 
Missouri {V.S.A.). Hij stamde af van 
een Engelse familie die reeds in de 
|17e eeuw naar Amerika was uitgewe
ken. De jonge Eliot werd tamelijk 
puriteins opgevoed. Na vier jaar s tu
die aan de Harvard Universiteit (wijs
begeerte en filologie) trok hij naar 
Europa en studeerde in 1910 aan de 
Sorbonne. Hij bezocht tijdens zijn 
Europees oponthoud ook de universi
teiten van Marburg en Jena. In 1913 
werd hij lektor aan de universiteit 
van Oxford, en hij vestigde zich — 
n a een korte onderbreking tijdens 
dewelke hij in Harvard doceerde — 
voorgoed in Engeland, waar hij ook 
In 1915 huwde. De dichter, professor 
en akademicus kwam in het bankwe
zen en later in het uitgeverijbedrijf 
terecht. Een kritikus beweerde eens 
dat Eliot, indien hij in het bankwe
zen ware gebleven, een der direkteurs 
van de Bank of England zou gewor
den zijn. In 1927 werd Eliot Brits on
derdaan. In 1948 kreeg hij de Nobel
prijs voor literatuur, nadat hij vroe
ger reeds de «Order of Merit > had 
ontvangen. 

In 1956 had hij een hartaanval ge
had, maar hij bleef daarna nog vi
taal : in januari 1957 hertrouwde hij 
met zijn veel jongere sekretaresse en 
in januari 1958 schreef hij nog een 
nieuw toneelstuk voor het Festival 
van Edinburgh. 

T.S. Eliot was wellicht de grootste 
nog levende dichter uit het hele En
gelse taalgebied, samen met zijn 
vriend en leermeester Ezra Pound. 

Niemand heeft, zoals Pound en 
Eliot, zulk een blijvende invloed uit
geoefend op de vernieuwing der ly
riek sedert het begin dezer eeuw — 
tenzij misschien onrechtstreeks Ger-
trud Stein te Parijs en rechtstreeks, 
maar met vertraging, Gottfried Benn 
In Duitsland. 

Eliot was dichter, dramaturg en es
sayist. Maar op elk dezer drie literaire 
(terreinen heeft hij het meesterlijke 
bereikt. 

< The Waste Land » en « Ash-Wed
nesday » zijn de hoogtepunten van 
zijn lyrisch oeuvre, zoals « Murder in 
the Cathedral > en < The Cocktail 
Party » tot de hoogtepunten van zijn 
dramatisch werk mogen gerekend 
worden. Als essayist en kriticus heeft 
hij een zeer sterk anti-romantisch, 
Intelectualistisch standpunt verde
digd. Eliot onderstreepte daarenbo
ven de sociale funktie van de kunste
naar : hij wist dat dit een aanvaar
den betekent van een plaats in de 
maatschappij, een aanvaarden dat 
tevens een verbondenheid met gis
teren en margen inhoudt, een t radi
tionele gebondenheid, die ook in zijn 
werk tot uiting komt. 

Niettegenstaande de uitzonderlijke 
vorm-eigenheid, het zeer persoonlij
ke en revolutionaire ervan, is zijn 
werk klassiek, omdat het de hele Eu
ropese kuituur in zich heeft opgeno
men en op eigen wijze verwerkt. 
Eliot is de revolutionaire klassicist, de 
konservatieve revolutionair, de man 
wiens wereld- en levensbeeld opge
bouwd was rond de kernwaarheden 
van het kristendom en het Westers 
humanisme, in tegenstelling tot het 
anti-Europees en anti-kristelijk nihi
lisme van veel mode-auteurs. 

Eliot kwam naar Europa, op zoek 
naar een traditie, een aanknopings
punt, zowel literair als geestelijk, dat 
hij in Amerika niet vond. In een in
leiding tot Ezra Pounds verzen zegt 
hij dat op dat ogenblik in het Engelse 
taalgebied geen enkel auteur te vin
den was — buiten wellicht W.B. Yeats 

— bij wie zij als jongeren enige aan
sluiting konden vinden. 

Het is in Ezra Pound dat hij niet 
slechts een literair maar ook een 
geestelijk leermeester vond : er was 
op dat ogenblik een groep jonge Ame
rikanen die zich aan de greep van 
het Amerikaans regionalisme en aan 
Whitmans eis tot een Amerikaanse 
lyriek wou onttrekken. Dit veroor
zaakte een vaak heftige diskussie met 
« thuisgeblevenen » zoals W. Carlos 
Williams. De werkelijke appreciatie 
van het werk van een Pound en een 
Eliot zou pas veel later komen : nog 
in de dertiger jaren trok een kritikus-
essayist als Max Eastman van leer t e 
gen deze « inintelligible poetry ». 

Als waarde- en positiebepaling van 
Eliots werk geldt dat, wat hij eens 
over Ezra Pound zei : « Men heeft ge
zegd dat zijn roem tenslotte in zijn 
kritisch, meer dan in zijn lyrisch werk 
zal liggen. Maar hiermede ben ik het 
niet eens. Men moet hem naar zijn 
totale literaire produktie beoordelen : 
naar zijn lyriek en zijn kritiek en 
zijn invloed op een keerpunt van de 
literatuur... >. 

J.D. 

GISELA EISNER 

DIE RIESENZWERGE 
Deze week nog eens een Formen-

tor-prijs, en nog eens een boek van 
een vrouwelijke auteur — maar dan 
een boek van een andere maat, een 
ander gehalte dan dat waarover wij 
een vorige maal spraken. 

Vooreerst Is «Die Riesenzwerge » 
van Gisele Eisner geen roman. Het 
boek bestaat uit een tiental verhalen 
waarin alleen de kronist — het kind 
Lothar — en enkele andere figuren 
zoals de vader, de moeder, enkele 
tantes, de dokter, de verbinding te 
weegbrengen tussen elk paneel : een 
uiterlijk zeer broze, maar daarom niet 
minder aanwezige verbinding. Nog 
brozer dan bv. in Bólls « Wo warst du, 
Adam», waar eveneens uit een ne
gental schetsen, die zeer los van el
kaar staan, een werk ontstaat dat 
toch door een sterke innerlijke een
heid gedragen wordt. 

Daarenboven onderscheidt G. Eis
ners proza zich van het vaak moei
lijk op gang komende van Bóll, het 
ongebreidelde en wildvoortstromende 
van Grass, het soms in details zich 
verstrikkende van Walser, door een 
volledig ontdaanzijn van alle barok, 
alle opsmuk. 

Een derde kenmerk van dit boek — 
en hier betreft het niet meer de 
kompositie of de taalvaardigheid, 
maar de geestelijke, meer dan de ma
teriële inhoud — bestaat hierin : dat 
het in zijn volkomen nihilisme een 
teken des tijds maar tevens een waar
schuwing voor deze tijd is — ofwel 
één van beiden ! 

Afgezien van zijn zuiver-literaire 
eigenschappen, is de waarschuwing 
die het boek inhoudt dan ook het eni
ge positieve : het is een tragi-komisch 
prentenboek, waarin de mens wordt 
afgebeeld en werd gefotografeerd met 
onverbiddelijke scherpte in zijn 
meest-verworpen gedaanten ; de 

egoist en de veelvraat, de zelfvoldane 
burger en de man die van zijn inva
liditeit misbruik maakt om zijn om
geving te tiraniseren; « Ich stütze 
alle meine Forderungen auf diesen 
meinen Stumpf ». 

Een kritikus schreef dat de figuren 
uit dit boek doen denken aan Georg 
Grosz' < Spiesserspiegel ». Maar Grosz 
zelf heeft deze verwrongen gestalten, 
deze anatomisch- en geestelijk 
seheefgegroeiden en vertekenden la
ter zelf veroordeeld : « Leider war ich 
selbst, anstat t ein normaler Illustra
tor, zu sein, auch nur eirier von die
sen aufgeblasenen Fröschen, und 
meine Zeichnungen waren Zerrbilder 
einer schiefen, dummen, von den 
pseudowissenschaftlichen Gesichts-
punkten des Marxismus und Freudia-
nismus aus gesehenen und gedeuteten 
Welt». 

Het boek van Gisele Eisner heeft 
één enkel aspekt van de maatschap
pelijke verhoudingen zo vergroot en 
aan de wand geschilderd, dat al het 
andere erbij verdwijnt of nietig lijkt. 
Daarom is het geen sociaal-kritiek of 
existentiekritiek in de normale bete
kenis. Wij kennen allemaal voorbeel
den van dergelijke tirannieke verhou
dingen, van schijnheiligheid en op
geblazen eigendunk, van geestloos 
materialisme en egoisme... Maar wie 
alleen het « abgründige » in mens en 
maatschappij ziet, wie alleen walging 
en afkeer tentoonspreidt en opwekt, 
kan een talentvol auteur zijn — maar 
hij kan ons nooit mededelen wat elke 
grote kunst heeft gedaan : een nieuw 
inzicht, een nieuwe blik op de we
reld. De spiegel die hij ons voorhoudt, 
is eigenlijk een der lachspiegels in 
een kermistent. 

Wij twijfelen niet aan de oprecht
heid van de auteur : maar in dit ge
val dringen er zich twee vragen op, 
die overeenstemmen met wat wy 

hierboven reeds schreven. Ofwel is 
dit boek een objektief-koel weerge
ven van de werkelijke situaties, die 
ons maatschappelijk leven overwoe
keren — en dan bewijst dit, wat wij 
reeds herhaaldelijk schreven : dat 
het overboord-werpen der tradities 
en der verworvenheden, van het re
ligieus, nationaal en sociaal idealisme, 
dat het geloof in de volstrekte gelijk
waardigheid en in het nieuwe ratio
nalisme der evolutie, de mens ont
worteld hebben, van zijn organische 
bindingen losgemaakt en van zijn 
etisch gevoel « bevrijd ». Het resul
taat is dan wat « Die Riesenzwerge > 
ons tonen. 

Ofwel — en de oorzaak is dezelfde 
— heeft het naoorlogse streven naar 
de welvaartstaat, de afwezigheid van 
elk ideaal of myte als aantrekkings
kracht in onze «ekonomische » de-
mokratie in wording, de jeugd zodanig 
voor elke schocaiheid, voor de adel en 
de liefde, het offer en he t idealisme 
verblind, dat zij slechts het deprime
rende, donkere en schijnheilige nog 
zien kan van een maatschappij, die 
wel met grote leuzen schermt maar 
haar kinderen naar de zelfmoord 
drijft : de zelfmoord der volkeren en 
der rdssen vandaag, de zelfmoord van 
Europa morgen. 

Voor de gevolgen van een dergelijk 
« modem > en « progressief » mate
rialisme is het boek van Gisela Eisner 
een Uterair-sterk, stilistisch-talentvol 
bewijs. Het is een harteloos, lichUoos, 
deprimerend boek. Maar het is het 
sterkste, wat er van die aard geschre
ven is, niet alleen in de jongste Duitse 
literatuur. 

J J ) . 

Gisela Eisner - c Die Riesenzwerge » -
Bowohit, Halburg - Internationale 
Pers, Antwerpen - 301 biz. - Prijs i 
DM 18.50. 
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VERKOOP UITGESTELD 

Op h«t ogenblik dat we deze lij
nen tijpen deelt de TV mee dat de 
afkond;ging van akkoord der drie 
partijvoorzitters van de drie anti-
Vlaamse partijen over de nieuwe 
grondwet werd uitgesteld. 

De reden is dus niet dat de een 
of andere Vlaming de foimule af
keurde waardoor de Waalse min
derheid alles kan boycotten in het 
parlement. De Brusselse libera'en 
willen én het waarborgenstelsel én 
de verdere uitbreiding van Brus
sel én de verfransing van Vlaande
ren. Zo ver staan we. Enkele 
Vlaamse kranten reageren dan 
toch : zij willen geen grendel
grondwet die Vlaanderen mach
teloos maakt of is het « nog meer 
machteloos maakt ». De Lefèvre-
ki-anten lijk Het Volk verbranden 
wat ze vroeger aanbaden. 

DE GAZET 
Was zoa's gewoonlijk de eerste 

om zich scherp tegen de voorstel
len van de regering te verzetten. 
Hun stelling is c( geen grendel
grondwet zonder ru 'm zelfbestuur 
voor Vlamingen en Walen ». 

« Maar als men het geheel on
derzoekt, blijft de indruk leven
dig dat de Vlaamse bevolking veel 
moet geven en niet veel krijgt. 
Velen waren bereid een of andere 
waarborgformule te aanvaarden, 
mits wij als kompensatie autono
mie kregen op bepaalde gebieden. 
Wij hebben al aangehaald dat 
daarvan geen sprake is. Men er
kent de bestaande taalgemeen
schappen wel, doch men geeft ze 
praktisch slechts een negatieve 
beslissingsmacht. Zij kunnen zich 
verzetten, maar zij kunnen weinig 
realizeren, zelfs op eigen gebied. 

Standaard 
Zelfs Manu Ruys vond dat men 

nu toch te ver gaat. Hij meent 
dat men noodgedwongen in fede
ralistische richting zal moeten. 

« Want wie in dit land gelooft 
dat de Vlaamse of de Waalse 
taalgemeenschap zich in de nor
male expansie van hun krachten 
zullen laten hinderen door de pa
pieren handicap van een grond
wet? Het systeem van de « waar
borgen » betekent slechts dat men 
beide gemeenschappen hindert. 
Het is een negatief stelsel, dat op 
een angstreflex steunt, en de frus
traties nog zal doen aangroeien. 
Zodra men dat zal hebben begre
pen, zal men de taalgroepen hun 
eigen instellingen geven. Maar in
tussen zal weer heelwat kostbare 
tijd zijn verloren gegaan. » 

LE SOIR 
Xn de Vrije Tribune van dit 

Brusselse blad neemt Merlot, de 
oud-minister die ontslag nam voor 
de Voerkwestie, ook stelling voor 
het federalisme dat onvermijde
lijk zal worden in België. 

« De gebeurtenissen die zich 
hebben voorgedaan in ons land de 
laatste twintig Jaar hebben ons 
nog meer overtuigd dat het de 
eendracht is en niet de eenheid die 
de kracht vormen en dat op het 
einde van het spel he t de federa
listische oplossingen zijn die zich 
opdringen. » 

H e t Volle 
Hier beleven we verder het op

geven van elk redelijk standpmit 
dat als minimum-Vlaming kan 
verdedigd worden. De Schild
wachten van Het Volk die inder
tijd zegden liever echt federalis-

VOOR VERGADERIN

GEN EN F E E S T E N 

Een avond vol Westvlaam-
se humor met de bekende 
humorist Juul Plastiek. 
Inl. Veldstr. 82 Roeselare. 

me dan zo'n half en half oplos
sing, zijn bijgedraaid. Zij zijn be
reid door het sisteem van de nieu
we grondwet het Vlaamse Volk te 
verkopen aan de willekeur van 
een kleine Waalse minderheid. 

De dubbele meerderheid en de 
alarmprocedures zijn nuttig, om
dat zij de zijdelingse, dubbelzin
nige en achterbakse afknagingen 
van de rechten van één der volks-
gemeenschappsn kunnen verhin
deren, eer het een groot drama 
geworden is. Maar dat is alles, 
doch dat is zeer belangrijk. 

De Walen ook, doch wij Vla^ 
mingen vooral, hebben het groot
ste belang bij een dergelijke stuit-
pal (de « Cran d'arrêt » waarvan 
de Walen spreken) want die 
stuitpal verhindert, dat de geschie
denis van België achteruit zou 
gaan. » 

Dit is de moord op nonkel Frans 
Van Cauwelaert, die indertijd 
zegde dat we geen federalisme no
dig hadden omdat we ooit heel 
België zouden beheersen met de 
Vlaamse meerderheid. Neef Karel 
is bereid die Vlaaimse meerderheid 
op te offeren. 

BECO 
BRANDSTOFFEN 

Tel. (03)32.04.77-32.02.10 

RECHT EN PLICHT 
In het blad van het AVV werd 

de ontslagbrief afgedrukt die Ro
ger Bourgeois vrijgesteld arr. se-
kretarls van de CVP-Brussel 
schreef aan de CVP. Hij betoogt 
hoe deze parti j beheerst wordt 
dioor Walen en Brusselaars. 

« De gebeurtenissen rond de 
taalwetgeving, met de fundamen
tele Vlaamse nederlaag \ 'an Her-
toginnedal — niettegenstaande de 
duidelijk tot uiting gekomen wil 
van het Vlaamse land — hebben 
mij grondig doen nadenken. Het 
was maar al te duidelijk dat de 
Partijleiding geen vaste grond on
der de voeten voelde en dat men, 
zonder perspektief op de toekom
stige ontwikkeling van de Vlaamse 
en Waalse bewustwording, kost 
wat kost een pragmatische, oppor
tunistische oplossing najoeg, hoe 
wankel en gebrekkig deze ook 
was. Toen reeds vochten Üe Vla
mingen op defensieve stellingen, 
want de CVP-kongressen — voor
al dat van Oostende — hadden 
het terrein voor halfslachtige over
eenkomsten, waarin elke princi
piële grondslag ontbrak, in ge
reedheid gebracht. 

Zoals steeds in het verleaen het 
geval was, leidde een mank kom-
promis in uni tair Parti jverband 
naa r een nog manker kompromis 
in he t Parlement. 

De vrees is steeds dezelfde : het 
unitaristisch axioma mag niet in 
vraag warden gesteld, de unitaire 
fiktie moet in s tand worden ge
houden. Een unitaire part i j met 
70 % van haar kiezerskorps en 
een nog hoger percent van haar 
leden in Vlaanderen, doch met 
een paritair beheer aan de top, 
is een wezenlijke contradiktie, 
die zich finaal wreken moet. » 

Het is een teken aan de wand, 
als zo'n oud-vooraanstaande uit de 
KAJ met klank ontslag neemt uit 
de CVP. 

DE STEM 

VAN HET VOLK 

Het ledenblad van de CVP geeft 
de oorzaak als Vlamingen geen 
CVP-er blijven. Ze hadden dan 
een slechte thuis. 

« Ik vraag me dikwijls af waar 
de VlamlHgen hun politieke vor
ming moeten opdoen. Mijn vriend 
de onderwijzer antwoordt prompt; 
« I n de school ». Mijn moeder, 
die altijd zin voor evenwicht be
zat, placht te zeggen : « Dat 
krijgt ge mee van thuis. Ofwel 
voedt men u op tot een onver
draagzaam, totalitair wezen, en 
dan wordt ge een extremist. Of
wel leert men u redelijkheid, be
scheidenheid ook, sociale zin en 
hartelijkheid, en dan ijvert ge voor 
de CVP » 

Aan die CVP-moeder zouden we 
kunnen antwoorden. Wij hebben 
in onze gemeente al veel Volks
uniejongeren die thuis bij CVP-
ers opgevoed zijn. Wat al slechte 
families. 

Jos Van Eynde, de polderbizon 
van de BSP, die vroeger zo veel 
op de nek zat van de Heilige Lo-
dewijk Kiebooms is er plots mee 
verzoend. In Wilrijk waar de CVP 
10 zetels haalde, de VU 5 en de 
BSP 7 verkoos Kiebooms de so-
sialisten. Mooi bondgenootschap. 

De Heilige liodewijk en de vroe
gere Belzebubben van de BSP. 

« M. Kiebooms heeft zoals vele 
andere CVP-mandatarissen die 
h u n volstrekte meerderheid zagen 
verloren gaan, een bestuursover
eenkomst afgesloten met de BSP. 

In een « Verantwoording aan 
de bevolkir^ » heeft hij daarover 

uitleg verschaft. Het is du'delijk 
dat h-j er vooral op bedacht was, 
zich te verweren t tgen aanvallen 
uit een bep.ialde katholieke hoek, 
waar ce socialisteni^aat nog bui-
tengewopn groot is en de genegen
heid vcof di Volksunie niet wordt 
verborgen. 

M. Kiebooms toont aan dat de 
Volksunie geenszins een « christe
lijke parti j is » en dat zij, door 
haa r betuigingen van « neutrali
teit » heel het gezwam over de 
« christelijke mecrdeiheid » a a n 
gruizelmenten had geslagen. Dan 
bestempelt hij de Volksunie als 
« een agressieve extremistische 
parti j zonder wel bepaald pro-
gi-amma behalve een vaag federa
lisme » en met op haar lijsten 
mensen die veelal op het aller
laatste ogenblik uit andere gemeen

ten werden weggehaald om zelfs 
oude en bekende Vollksunieman-
nen te verdringen en een avon
tuurlijk spel te beginnen. Br 
wordt door de CVP-volksvertegen-
woordiger zowaar van een « haa t 
campagne » gesproken. 

Daartegenover stelt hij de sta
biliteit, de degelijke organisatie, 
de rijpheid en lange politieke t ra-
dit e, de faire kiescampagne en de 
verdraagzaamheid van de BSP. Hij 
wsttigt zijn samengaan met de so-
cialisten door de stevigheid en de 
ernst van de coalitie (16 zetels op 
23), die werkei:jk de ruime meer
derheid van de bevolking vertegen
woordigt en bij machte is om ge
durende zes jaar een degelijk be
stuur aan zijn gemeente te ver
zekeren. » 

Walter Luyten. 

BEWEGINGSLEVE 
VIERING DANIEL DECONINCK 

Dank zij een fantastische inspanning is vyolksvertegen-
woordiger Daniël Deconinck er in geslaagd voor de eerste maal 
in de geschiedenis van de Vlaamse Beweging te Brussel een 
zetel te veroveren in de gemeenteraad. 

Daarom en eveneens om zijn onverpoosd en schitterend 
werk gedurende zijn eerste legislatuur in het parlement wen
sen zijn talrijke vrienden hem een eenvoudige maar verdiende 
huldje te brengen. 

Op zondag 7 februari a.s. te 13 uur beleggen zij in het 
Plaza-hotel, Adolf Maxlaan 118 te Brussel een feestmaal waar
op al zijn vrienden en aanhangers hartelijk uitgenodigd wor
den. 

Wie aan het feestmaal wenst deel te nemen kan dit laten 
weten door het bedrag van 160 F te storten op postrekening 
4056.43 van liOde De Smedt, Rozelaarstraat 10, Assc (Br). 

Namens de Vriendenkring Daniël Deconinck : Oscar Re-
nard (Mechelen), Lode De Smedt (Asse), Paul Martens (Lede-
berg), Walter Peeters (Schoten), Etienne Slosse (Schoten), 
Edgard Bouwens (Lier), Walter Luyten (Berlaar),) Ward Rolus 
(Antwerpen), Staf de Lie (Berendrecht), Wim Jorissen (An-
derlecht), J a n Olsen (Oostende), dr Lovrie Van der Auwera 
(Broechem), Lei Vranken (Laken), J. Fraipont (Sint Michiels), 
Antoon Roosens (Schaarbeek), Staf Verrept (Schepdaal), Ro
ger Bourgeois • (Schepdaal), F rans Vandenhoute (Vilvoorde), 
Staf Van Snick (Gooik), Willy Siers (Laken), Maurits Praet 
(Melse), J a n De Berlanger (Molenbeek), Oktaaf Van Steen-
kiste (Schaarbeek). 

ANTWERPEN 

TURNHOUT 

Programma en resultaten der 
werftochten, zuidelijke ploeg. 

Zondag, 17 januar i : Gi-oot-
Vorst, Gemeentehuis. 

Zondag, 24 januari : Kasterlee, 
aan de kerk. 

Zondag, 31 januari : Hulshout, 
aan de kerk, telkens om lo uur. 

Onze werftochten kennen een 
groot sukses. Oordeel zelf : Mol : 
152, 12 wervers; Geel : 186, 10 
wervers; Retie : 53, 6 wervers bij 
Siberisch weder; Dessel : 125, 11 
wervers; Westerlo : 158, 10 wer
vers. 

De verkoop is op sommige 
plaatsen opvallend beter dan vo
rig jaar. De oogst is gerijpt. Maai
ers zijn steeds welkom! 

OOST-VLAANDEREN 

AALST 

Kolportageploeg 
Verleden zondag : een hartelijk 

weerzien en een daverende start . 
Al de oude getrouwen en een 

paar nieuwe gezichten waren op 
post zodat besloten werd ook 
Kerksken te bezoeken. Maar 21 
geestdriftige mannen vochten bij
n a om hun deel te krijgen van de 
magere voorraad bladen. 

Om 11 uur waren de 253 bladen 
dan ook reeds ter bestemming en 
waren er twee abonnementen ge
maakt. 

Als we er rekening mee houden 
dat drie der bezochte gemeenten, 
nl. Nederhasselt, Aspelare en St. 
Antelinks samen slechs 3.228 in
woners tellen, die lang niet alle
maal bereikt werden, dan is het 
duidelijk dat het hier bereikte 
verkoopcijfer : 178 bladen, meer 
dan een succes is. 

Zondag a.s. 17 januar i gaat de 
tocht naa r Outer, Appelterre-Ei-
chem en misschien nog verder. 

Verzamelen om 8 uur 45 in « De 
Vriendschap » of om 9 uur 30 a a n 
de kerk van Outer. 

Wie onderweg wenst opgepikt te 
worden verwittige zaterdag-voor
middag « De Vriendschap » (tel. 
(053)26150) of de chauffeur van 

onze miniatuur-car Robert Van 
Der Weeën, Moreelstraat 32, Den
derleeuw (tel. (053)66960). 
Overlijden. 

Zondag werd de kolportageploeg 
pijnlijn getroffen bij het verne
men van het overlijden diezelfde 
morgen van één der tweeling
zusjes van Frans, de baas uit 
« De Vriendschap ». 

De leden van de ploeg, waarvan 
de meesten zoals Frans vader 
zijn, zelfs ook van een groot gezin, 
werden aangegrepen door het leed 
dat Frans en zijn echtgenote treft. 

Zij betuigen hun hierbij dan ook 
hun oprechte deelneming in hun 
rouw. 

WEST-YLAANDEREN 

ASSEBROEK 

Hernieuwing. 
Wie mocht hebben nagelaten 

z'n abonnementsgeld voor 1965 -te 
betalen, kan terecht bij dhr M. 
De Vriese, Tuinstr. 6, Assebroek. 

In de afd. Assebroek wordt in
tussen de werving van nieuwe 
abonnementen aangepakt en werd 
de proefnr-aktie hernomen. 
Zitdag. 

Plaatselijk gekozene, dhr Ray
mond Reynaert, ontvangt elke 
donderdag-avond van 20 tot 21 
uur in zijn woning ; Gen. Leman-
laan 26, Assebroek. 

BRUGGE 
Abonnementen 

Binnen enkele weken zal de 
kiesstrijd ons totaal in beslag ne
men; aan propagandisten en be
stuursleden wordt daarom ge
vraagd de rest van de maand ja
nuari onverwijld te besteden aan 
de werving van nieuwe abonne
menten en het bezoek van die
genen die door toevallige omstan
digheden hadden nagelaten het 
abonnement te hernieuwen. Ge
lieve na inning onmiddellijk af te 
rekenen met de arr. penning
meester of sekretaris, resp. p / a : 
Kerkhof-dreef 16, ^ St. Michiels en 
Van Voldenstraat 14, Brugge. 
Kolportage en propaganda. 

Einde januar i worden de we
kelijkse kolportage-tochten hervat. 

.De bedoeling is om zondag a a n 
zondag met ploegen van minstens 
12 verkopers gemeente na gemeen
te aan te klampen. 

Laat ü niet pramen en geel 

naam en adres op bij de verant
woordelijken voor de werkgroep 
« propaganda » nl. Mark Vande-
moortel, Moerkerkestwg 667, St. 
Kruis (nieuw adres!) en Mauri ts 
Goethals. Moerstr. 38, St. Andries. 

Kiesfonds. 
Met 1 jan. 1965 is in het arr . 

Brugge het kiesfonds voor de ax. 
parlementsverkiezingen gestart . 
Alle giften zullen hier regelmatig 
worden medegedeeld. U vindt de 
afd. verantwoordelijken ter Uwer 
beschikking; U kunt ook storten 
of overschrijven op POR Krediet
bank Brugge nr 178528, met ver
melding : rekening nr 7.408! Vele 
kleintjes maken eén gi-oot. Bij 
voorbaat : dank! 

ST MICHIELS 
Motie. 

In een motie aan de bevolking 
heeft de groep « Volksbelangen » 
s tandpunt genomen in verband 
met de watersnood op de gemeen
te St. Michiels. 

Het is immers een vasts taand 
feit dat deze ramp niet voor een 
klein deel mede-uitgelokt is door 
zekere nalatigheden van de ge
meentelijke overheid. 

Hieronder vindt U de tekst Yftn 
de motie ; 

De groep Volksbelangen - Sint-
Michiels 

— betuigt haa r oprecht mede
leven met de door de watersnood 
geteisterde inwoners van de Lei-
selewijk; 

— wijst er op da t de door Volks
belangen herhaaldelijk aange. 
klaagde mistoestanden aldaar 
thans de oorzaak vormen van on
herstelbare schade aan talrijke 
nieuwgebouwde huizen, schade 
die in haa r gevolgen thans zelfs 
nog niet kan overzien worden; 

— klaagt de zware nalatigheid 
aan van het gemeentebestuur dat , 
wat Sint-Michiels betreft, die r a m p 
had kunnen voorkomen, 

indien voor de aanleg van di t 
woonpark de Kerke- en Leisele-
beek werden ingedijkt zodat de 
jaarlijkse overstromingen uitge
schakeld worden; 

indien de riolering altijd doel
matig werd aangelegd; 

indien de bouw van woningen 
op een te laag niveau en voor de 
aanleg van de wegen en van de 
bouw van een pompstation werd 
verboden; 

indien bepaalde wegen niet om 
en bij één meter te laag werden 
aangelegd. 

Volksbelangen eist van he t ge
meentebestuur : 

— een afdoende hulpverlening 
aan de geteiserden om de geleden 
schade zo goed mogelijk te her-
stellen; 

— in plaats van mooie beloften 
en lapmiddelen de onmiddellijke 
en definitieve sanering van de 
mistoestanden. 
Zitdag. 

Plaatselijk gekozene, dhr J . Frai
pont, ontvangt elke zaterdagna
middag van 14 tot 15 uur in zijn 
woning : Leyselestraat 104, St . 
Michiels. 

ST KRUIS 
Bestuurswijziging. 

Waar afd. voorzitter Dhr M. 
Leroy wegens gezondheidsredenen 
om ontslag verzocht, zal In de 
schoot van he t afd. bestuiur een 
nieuwe voorzitter en, in verband 
met de a.s. verhuizing van dhr 
Rechelbus, ook een nieuwe sekre
taris worden aangeduid. 
Adresverandering. 

Voorzitter van de werkgroep 
« propaganda » Mare Vandemoor-
tel woont vanaf 1 jan. 11. op 
adres : Moerkerkestwg 667. Vijvo-
Kapelle • St. Ki-ui& 
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GINGSLEYEN 
BERICHT 

Tijdens de bijeenkomst der gemeentemandatarissen op 20 
december 1964 werd overgegaan tot de oprichting 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 hper 
Rudi Degryse het administratief werk zal verrichten. 

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

Alle technische kwesties waarover vragen zouden rijzen. 
Kunnen aan dit Centrum worden voorgelegd. Syllabussen over 
de rechten en plichten van de gemeentemandatarissen kunnen 
nog. in beperkte mate, gratis worden verkregen bij het Sekre
tariaat. 

ANTWERPEN 

BORGERHOUT 
V. rgadering. 

De voorzitter opende de i^erga-
denng te 8 uur 45. Naar jaarlijk
se traditie werd op deze eerste 
vergadering van het jaar een dam
pend worstenbrood aangeboden 
aan alle aanwezigen. 

Vervolgens wenste voorzitter 
Geerts aan alle aanwezigen een 
voorspoedig en strijdvaardig 1965, 
en gaf het woord aan de gast
spreker Ward Hermans. 

Alleszins een zeer interessante 
uiteenzetting die spreker ten bes
te gaf : hij spreekt over de moei
lijkheden om zijn eerste naoor-
Ic^se werken te publiceren, en 
verklaart dan waarom hij zijn 
werken schreef. Spreker wil in zijr 
boeken de waarheid schrijven 
over wat gebeurd is : de openbare 
mening blijft immers bedolven 
onder leugens. 

Ten tweede wil nij belangstelling 
wekken voor de meest verwoipe-
nen onzer broeders : de gevan
genen, vooral onze mensen ge
troffen door de repressie. 

Spreker besloot zijn uiteenzet
ting met de woorden : « Twijfel 
nooit aan de mens, spijts alles. 

Na een tombola waar het boek: 
« Het land van Onan », als eer
ste prijs werd aangeboden, maak
te Frans Dirks, organisatieleider, 
ehkêle praktische richtlijnen ' be
kend over de hernieuwing van 
lidmaatschapsgeideh' en ' "aBbhhé-
menten. 

EDEGEM 
Na ons succesvol overwinnings

bal op 21 november jl., waarbij 
wij een nauwer kontakt kregen 
met onze kiezers en waardoor wij 
al onze verkiezingsschulden kon
den wegboeken en mochten ruilen 
voor een batig saldo, gingen wij 
op vrijdag 18 december jl., over 
tot een eerste grote werk-verga-
dering. 

Hier kon onze al delmgsvoorzit
ter de heer Ivo B. Haazen, onze 
twee Volksunie-verkozenen, ge
meenteraadsleden de heren Ludo 
Van Huffelen en Jefke De Boel, 
evenals 40 aktieve leden voor
stellen aan de heer Herman Wa-
gemans advokaat en vijfde VU-
verkozene voor de stad Antwerpen, 
die voor de gelegenheid een uit
eenzetting gat aangaande de zin 
van de aanstaande parlementaire 
verkiezingen. 

Tot slot van deze vergadering 
die in een gezellige familiale sfeer 
doorging gaf een van onze verko
zenen een overzicht van het aan
s taande werk-schema met de ko
mende aktiviteiten. 

Nu reeds kunnen wij de kleur-
parti 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 pai-lementaire stemming. 

HOVE 

Op 18 december had de eeiste 
ledenvergadei ing van net winter
seizoen plaats in het Vlaams Huis 
« Reinaert ». Na het welkomwoord 
van voorzitter Op de Becq gat se-
ki'etaris Van Dr.essche een over-
zicnt van de activiteiten in 1964. 

Het streetcijter mzake aüonne-
m^ncen werd overschreden, doch 
inzake ledenwerving dient nog 
CLD flinke inspanning geleverd 

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

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

De Heer Vansteènkiste, nieuw 
gemeenteraadslid, zal vanaf ja , 
nuar i a.s., elke eerste en derde 
donderdag vanaf 20 uur zitdag 
houden in de « Reinaert ». Ver
der ook op afspraak, tel. 51.35.08. 

KLEIN BRABANT 

Alle Vlaamsgezinden van Klein 
Brabant worden hartelijk uitgeno
digd in een bijna traditioneel sa
menzijn met wafelenbak op zater
dag 16 januar i te Mariekerke. Lo
kaal Oud Huis De Strooper, Om-
ga-^gstraat 28. 

Ge zult er niet gestroopt wor
den tenzij in de betekenis van 
gesiroopt 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 handel t 
over de Vlaamse strijd voor de 
oorlog en arr voorzitter Oscar 
Renard spreekt over de komende 
strijd, w i e mee naar de IJzer
bedevaart trok met de Klein Bra
bantse groep kan zich zelf her
kennen in de füm die onze lo
kale cineasten opnamen. Daarna 
gezellig samenzijn. 

SCHILDE 

Het gekende jaarlijks bal van 
de Vlaamse kring heefj,.^,,plagt§ 
vrijdag 29 januari om 8 uur m de 
« Pallieter ». 

Het befaamde orkest Flory De-
leur leidt de dans; terwijl de be
kende zangeres Kar ina voor de 
ontspanning zorgt. 

Alle Vlaamsvoelenden vun de om
trek worden hiertoe vriendelijk 
uitgenodigd. 

Schilde rekent op zijn talrijke 
vrienden. 

WILRIJK 

Algemene ledenvergadering. 
Op vrijdag 22 januar i e.k. vindt 

onder het voorzitterschap van Ir. 
Roland Van den Bossche een al
gemene ledenvergadering plaats in 
de zaal « Harmonie », Heistraat 
71 (rechttegenover « Verboven »). 
Aanvang te 20 uur stipt. 

Meester Herman Wagemans 
heeft toegezegd als gastspreker op 
te treden, terwijl namens het af
delingsbestuur het woord zal ge
voerd worden door onze sekretans 
André De Beul. 

Tijdens deze vergadering zal de 
vakante plaats in het bestuur aan
gevuld worden en tevens zal over
gegaan worden tot de definitieve 
oprichting van eer. « Politiek Ko-
mité » Deze ledenvergadering is 
zeer belangrijk. Ieder lid wordt 
dan ook stipt verwacht. Diegenen 
die toevallig geen persoonlijke uit
nodiging mochten ontvangen, wc--
den verzocht deze mededeling als 
dusdanig te beschouwen. 

Penningen. 
De penningen geslagen ter gele

genheid van het tienjarig bestaan 
van onze part i j zijn van nu af 
aan verkrijgbaar bij onze propa
gandisten. Prijs 50 F. Koopt nu 
deze penningen. Binnen t;en jaar 
zijn zij het dubbel waard! 

LIMBURG 

7 febr.). 
S tuur dan onmiddellijk al de 

militaire adressen van de a a n U 
bekende soldaten naar A. Cuppens, 
Ophovenstraat 6, Neeroeteren. 
Dank U! 

De soldaten ontvangen dan ge
durende de hele militaire dienst 
dit bladl 

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 
sympatisanten uit de Maas-
t 'ant 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, da t 
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. 

LIMBURG 

Aan alle Limburgers! 
Wist gij het? Er bestaat een 

Vlaams nationaal soldatenblad 
voor onze soldaten! 

Wie wil meehelpen om dit blad 
bij de soldaten te verspreiden? 
Vooral nu in het vooruitzicht van 
de week van de soldaat (30 jan, -

NEEROETEREN 
Week van de soldaat 30 januari • 
7 februari. 

Gedurende de week van de sol
daa t zal de afdeling Neeroeteren 
met verschillende medewerkers he t 
Vlaams nationaal soldatenblad 
verkopen (tegen de prijs van 10 F ) . 

Vrienden die soldaten in de fa
milie of kennissen-kring kennen, 
worden dringend verzocht he t mi
litaire adres van deze soldaten op 
te geven aan H. CJuppens, Opho
venstraat 6, Neeroeteren. 

Deze soldaten zïullen dan een
maal gratis het V.N.S.-blad ont
vangen. Dit blad kunnen zij ver
der ontvangen gedurende heel hun 
legerdienst, mits betaling van 20 
F aan F. Engelbeen, Veltwycklaan 
283, Ekeren 2. 

OOST-YLAANDEREN 

DENDERLEEUW 
Werftocht. 

Het vertrekuur van de kolpor-
tagewagen is vastgesteld op 8 uur 
45. Wie op de weg Denderleeuw -
Aalst wenst opgepikt te worden 
verwittige telefonisch Robert Van 
Der Weeën op het nr 66.960. 

De propagandisten van Welle 
s tappen in aan het kruispunt van 
de Regentiestraat - steenweg te 
tien voor negen. 

De mannen uit Erembodegem 
verwachten we aan de hoek Kep-
pestraat - steenweg te vijf voor 
negen. 

Iedereen wordt ronjj he t middag
uur terug thuis gebracht. 

Bent U er zondag bi j ! 

GENT 
Donderdag 2i januari te 20 uur 

spreekt Flor Grammens in de 
Roeland te Gent. 

Ingericht door KVHV Gent. 
Wensen. 

Bij de instelnng van de nieuwe 
gemeenteraad, wensen wij onze 
twee vertegenwoordigers Dr Leo 
Wouters en ir Guido Deroo een 
vruchtbare en succesvolle werking 

zoekertjes 
Vlaamse firma zoekt vertegen

woordigers in dameskledij om zij
den bloezen mede te nemen voor 
Antwerpen, voor Limburg, voor 
Vlaams-Brabant en voor Oost-
vlaanderen. Hoog kommissieloon. 
Bevragen bureel blad. 

Te koop 200 ^oede boeken, gra
vures, twee schilderijen. Constitu-
tiestraat 22, Antwerpen. 

Denkt aan uw steunfonds. Af
delingen verkoop Volksunie-siga
ren. Bestellingen 09-51.80.74 

Gevraagd * echtpaar voor uitba
ting café met zaal. Centrum Ka
pellen, zetel Vlaamse verenigingen, 
schitterende mogelijkheden. Schr. 
sekret. blad. 

toe. Deze twee zorgen er beslist 
voor da t er een nieuwe, frisse 
•wind waait in ons al te mottig en 
«nuftig gemeentehuls, 
Kolportage. 

Zaterdag 16.1.65 s tar ten wij te
rug met een kolportage in he t 
Gentse stadscentrum. Wij verga
deren om. 3 uur aan de Roeland. 

Iedereen die de moed en de 
dtfff heeft weze op post! 

Het distriktbestuur zet zijn me
dewerkers aan om op een effi
ciënte manier de abonnementen
slag aan te pakken. Inderdaad, in 
de komende klesstrijd is ons blad 
he t enige bindmiddel en leiddraad. 

Ook de ledenwerving wordt ver
der uitgebouwd. 

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 het arrondis
sementeel bestuur wat betreft de 
nakende parlementsverkiezingen, 
volgen wij de aktiepunten die 
binnen kort langs deze weg zul
len verschijnen. 

Wij vestigen er tevens de aan
dacht op da t de stetmzegels die 
regelmatig in 1964 werden aange
boden, geldig blijven tot aan de 
parlementsverkiezingen. 

MEBELBEKE 
Het afdelingsbestuur kwam op 

zondag 10 januar i terug bijeen. 
De aanstaande verkiezingsstrijd 
werd besproken, de financieele 
mobilisatie onder ogen genomen, 
alsmede he t hernieuwen van be
paalde abonnementen en he t aan
bieden der l idmaatschapskaarten 
1965. Eveneens werd besloten op 
zaterdag 30 januar i een gratis ge
zellig samenzijn aan te bieden 
aan al de leden en sympatisan
ten, niet alleen van de afdeling, 
maar aan allen uit he t ganse kan
ton Oosterzele. 

Dit gezellig samenzijn begint 
te 20 uur op voornoemde datum, 
en heeft plaats in café Berken
hof, hoek Berg en Praters t raat . 
Naast zang en dans, wordt er ook 
aan de innerlijke mens gedacht. 

Verder nieuws volgt. 

OUDEN AARDE-RONSE 

Na een korte maar zeer ver
diende rustperiode hervatten wij 
onze kolportatieslag, die onze te
genwoordigheid voor de maand ja
nuar i vereist : 

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 : dat 
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 goe<j res-altaat kan 
bereikt worden. 

Dus mannen allen die er reeds 
bij zijn, allen die er bij komen, 
afspraak iedere zondagmorgen in 

lokaal « Pallieter » te Leupegeni» 
Oudenaarde om 8 uur 30 stipt. 

WEST-VLAANDEREN 

DIKSMUIDE 
Werf tochten. 

De werftocht te Koekelare ken
de een prachtig sukses, 150 Volks-
unienummers werden in minder 
dan 2 uur aan de m a n gebracht. 

Volgende werftocht : zondag 24 
januar i te Gistel. Verzamelen om 
9 uur bij Silveer Maes. 
Winterbal. 

Zaterdag 30. januar i vindt in 
het Vlaams Huis, IJzerlaan 83 t e 
Diksmuide, het 1ste Vlaams Win
terbal plaats. Dit bal wordt inge
richt door de Vlaamse vrienden
kring van de Westhoek. 

Orkest : The Robertino's; zan
geres : Kris Meersman. 

Eerste dans om 20 uur 30; reu
ze tombola met 2 prachtige a rm
banduurwerken en vele andere 
waardevolle prijzen. 

Kaar ten op voorhand te ver
krijgen in ' t Vlaams huis en bi] 
de propagandisten. 

KORTRIJK 
Steunfonds, 
Dex, Kortrijk 1.060 
Vlieghe G., Lauwe 50 
Eeuwige Trouw, Kortrijk 2.000 
Onbekende dokter 500 
Voor de Vlaamse Zaak, 
Kortrijk 200 
Naamloos, Kortrijk 100 
Delputte G., St. Denijs 100 
Hou en trou, Kortrijk 2,000 
Vorige bijdragen totaal 12.758 

18.528 
SOS 

Helpt Kortrijk in zijn kles
strijd. Wij willen een Vlaamse 
burgemeester. 

Wij willen naa r het parlement, 
daarom steun ons. Stort heden nog 
op nummer van de Heer Dutolt 
P., Nisuwstraat 91, Bellegem. PCR 
927.397. 

lEPER 
Met het oog op de aanstaande 

verkiezingen (en we zijn er 80 
ver niet meer vanaf) wordt er 
van heden af een lijst geopenci 
voor het kiesfonds. We moeten 3 
verkozenen hebben in de provin
cie Westvlaanderen en het arron
dissement leper moet erbil zijn. 
Daarom : steun mild Alle giften 
worden in dank aanvaardt bij 
alle bestuursleden of op post-
checkrekenlng nr 24.46 68 van An
dré Cappelaere, Werfstraat 7, te 
Poperinge. 

POPERINGE 
VOS-BVOS 

Op zondag 24 januari 1965 te 19 
uur 30 in de zaal « Het Belfort » 
te Poperinge opvoering van : « Het 
Gezin van Paemel » CJynei Buy-
se's grootste TV-schow door de 
groep Herman Bruggen. 

Plaatsbespreking in « Het Bel
fort » Grote Markt te Poperin
ge. Tel. (057)33214. 

Prijzen der plaatsen : 50 - 40 • 
30 P. 

Geen enkel toneelliefhebber zal 
deze opvoering willen missen en 
wie het op het TV scherm gezien 
heeft zal het nu eens willen zien 
op de planken. 

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 Vlaamsgezlnde 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. 

VOOR 2 0 1̂  
ontvangt U 5 ex. van « FLANDERN, DIE NIEDERLANDE, 
EUROPA », de jongste publ ikat 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 familieleden of vakant ie -vr ienden in Dui ts land, 
Oostenr i jk of Zwi t se r land aangenaam mee ver rassen . U kunt 
het bros juur t je ook op vakant ie meenemen . In elk geval : 
U kun t op deze wijze het u w e bijdragen om in het bu i ten land 
belangste l l ing en begr ip te wekken voor de strijd en de doel
s te l l ingen van de Vlaamse Beweging. 

Het bed rag te s tu ren aan , te s to r ten of over te schr i jven op 
pos t rek . nr . 9147.64 van Willy Cobbaut , Be l laer t s t raa t 93, Lede. 
B i n n e n k o r t verschi jnt deze b ros ju re ook in a n d e r e ta len. 
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WEGINGSLEVEN 
ANTWERPEN 

ANTWERPSE POLDER 
I/edensiag: 

De ledenslag ging ook deze week 
verder en er werden schitterende 
rezultaten bereikt Nog een klei
ne inspanning en de afdeling Be-
rendiecht bereikt de 45 leden en 
abonnementen Dit g ta l kan vol
gende week gehaald wordeT Be
sloten werd een pocketboek te 
schenken aan de prcqjagandist die 
het vijftigste lid binnenbrengt 
voor Berendrecht. 

Daarna zal de aktie overgebracht 
en gestimuleerd worden naar 
Zandvliet Intussen houden onze 
propagandisten zich ook klaar 
voor een gratis bedeling van bla
den en pamfletten te LUlo waar 
tijdens de voorbije w e ^ verschil
lende belangrijke kontakten wer
den gelegd en nieuwe propagan
disten de bestaande ploeg kwamen 
versterken. Alle Inhchting bij Pons 
De Lie, Monnikenhttfstraat 54, 
Berendrecht. 
Medeleven 

Wij betuigen onze christelijke 
gevoelens van medeleven aan on
ze goede vrienden de heer en 
mevr DeviUe, trouwe leden van 
onze afdeling, bij het overhjden 
van vader Deville, burgemeester 
van Halle. 

BERLAAR 
Grote meeting. 

Op 21 januari te 20 uur spreekt 
in zaal Rubens Drs Maunts C!op-
pieters, oud-voOTZitter van W B en 
W K S samen met Walter Luvten 
De omlijsting wordt verzorgd door 
de gekende humorist Jef Burm. 

DESSEL 
T ' lank der gemeenteveifeieiin-
gen. 

Sinds haar oprlcht irg In niel IL 
en slechts door een korte tijd
spanne gescheiden van de g*-
meentevei kiezingen groeide deze 
kern gestaag naar een volwaar-

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

Uitgave van de 
».z.w VOLKSUNIE 

REDAKTIE 
Mr Fr Van der Eist, 

Hoofdredak teur 
T van Overs t rae ten , 

Redakt iesekre ta r i s . 
S De Lie, Mr De Coninck, 
Wim Jo rissen, lic W 
Luyten, R. Mattheyssens, 
W Cobbaut , M Babyion. 
E Slosse. dr L. Wouters , 
J D i e n c k s . Leden . 
\ l l e br iefwissel ing voor 
redakt ie naa r : 
Rotat) p. Sylv DupuisL, 
110 Brua 7. - Tel 23.11.98 

Keheer : 
Maurice Lemonnie r l 82 
Brussel 1 Tel 11821b 
\ l l c klachten voor niet 
ontvangen van blad op di t 
adres . 

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

350 F 
S t eunabonnemen t : 500 F 

<min imum) 
Losse n u m m e r s : 6 F . 
\ l l e s tor t ingen voor het 
blad op pos t reken ing 
1476 97, Volksunie Brus I 

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

dige afdeling van 40 leden 
Onze afdeling kreeg n am in 

de gemeente zodat enkele weken 
voor de bewuste datum van 11 
oktober^ door de groep « gemeente
belangen » een beroep werd ge
daan op onze VTJ-afdel ng voor 
het samenstellen van een kartel-
Ujst 

Na veel wikken en w gen en 
nog moer gepalaber onderling en 
met de lijstdragers, werden twee 
onzer mensen bereid gevonden de 
grote stap te wagen, dit onder 
voorwaarde een verkiesbare plaats 
op de lijst te kunnen innemen 

Deze twee mensen, tandarts H'a-
go Draulans prominent bezieler 
van onze groep, en de heer Bene 
Van Dijck, onze promotor en se
cretaris, belden hardwerkende le
den met een zeer gunstige popu
lariteit bij hun medeburgers Met 
de beste van onze mensen en met 
de volle inzet van ons kunnen, 
werd de verkiezingsstrijd mge-
zet 

Resultaat : een stem te kor t 
voor 'n verkozene' 

W I J stelden zelf geen al te ho
ge verwachtingen en beschouw
den onze deelname meer als een 
steekproef t o v de parlementaire 
verkiezingen. 

Langs deze weg richten wi] nog
maals een oproep tot de inwoners 
van de gemeenten Dessel, Retie 
en Arendonk om onze rangen te 
komen versterken Wordt hd en 
Iaat U inschrijven op ons secre
tar iaa t Molsebaan, 9 te Dessel of 
help ons fmantieel bij onze groot
scheepse uitbouw 

Steun nu op onze bankrekening 
E-31/14339 Bank van Bïussel te 
EXessei 

WILRIJK 
F nanciële mobilisatie. 

Een steunlijst voor de oarle-
mentsverkiezingen werd in om
loop gebracht 

Enkele personen hebben reeds 
voor een aanzienlijk bedrag mge-
schrèven 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-

VOOR 

KENNISMAKING. 

Schrijf om kosteloze 
brochure, documentatie 
en lijsten naar 

DE 
GELUKKIGE 
TOEKOMST 

Postbus, 11. Deinze; 
of naar • 
Postbus, 381, Antwerpen; 
of naar 
Postbus, 149, Gent; 
of naar • " 
Postbus, 231, Brussel 1. 
Het groot, ernstig oor
spronkelijk Vlaams Hu-
welijkswerk van vertrou
wen en welslagen voor 
De enige Beroepsinstel
ling voor huwelUksbe-
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 1 

Kwaliteit Dienst . Beco-prijs ! 

Paardenmarkt 20 Antwerpen 

Tel. (03) 32,04.77-32.02.10 

KIES BECO : GOED GEKOZEN ! 

nmg nr 7899 van Kredietbank 
Oosterveld Wilrijk met de ver
melding « Rekening 1339 van 
Volksanie-Wilnjk » of persoon'i]k 
ter hand gesteld worden van onze 
penningmeester Lic Jos Coenen, 
Platanenlaan 15, tA. 37 72.88. 

BRABANT 

AVV-LEÜVEN 
Het eetste St Niklaasfeest ^ 

een leuzesukses geworden voor 
deze jonge afaeling Alle inge
schrevenen hadd°n er aan gehou-
nen aanwezig te ziin Na de kof
fietafel zette de goochelaar zijn 
beste beentje voor De tombola en 
het aita-eiken van geschenken door 
de Sint deden de aandacht der 
klemtjes geen ogenblik varslap-
pen Het feestje eindigde in een 
echte familiegeest. 

DIEGEM 
Eerste Vlaams winterbal op 30 

januar i m zaal Gildenhuis te Die-
gera Toegang 25 F. Kaar ten te 
verkiijgen bij dhr Schaekers, 
Groenstraat 30, Diegem, ofwel 
dhr Courten G de Coninckstr 17, 
Diegem 

GOOIK 
Op 9 10 en 11 jan-aarl : pen-

senkermis te Gooik 
De gekende gelegenheid Jozef 

Monbalieu, Dorp Gooik : grrote 
p n skamp russisch biljart. Mooie 
pnjzen Verzorgde bediening. 

OOST-VLAANDEREN 

GENT 
Zondag 17 januar i te 11 u 30 

plechtige herdenkingsmis voor de 
overleden mili tanten M. Decorte en 
Juul Becu opgedragen in de kerk 
der E P . Dommikanen, Hols t raa t 

Zaterdag 24 j an te 26 uur stipt, 
gesprekavond in lokaal Rome, 
Kleine Vismarkt 3 Adv Antoon 
Roosens behandelt het aktuele en 

bemiddeld onderwerp « economische 
demokratie » Gelegenheid tot de
ba t 

Zu d-Afrikaavond en Vlaams Nat. 
Boekeutentoonstelling op zat 30 
van 19 tot 21 u. — zondag 31 jan. 
van 10 tot 13 u — Maandag 1 febr. 
van 19 tot 21 u en op dmsdag 2 
febr te 20 u met spreekbeurt van 
Dr Delahaye « zm en onzm over 
Zuid-Afrika » en als slot film over 
de heimat van onze broeders uit het 
bedreigd gebied Deze 4-daagse 
wordt ü aangeboden en ingericht 
door «Were d i» Gent, en gehou
den In het Vlaams huis Roeland 
Korte Kruisstraat 3 De toegang is 
kosteloos. 

OOE. VOOR 1 EEN 
LEEUW LNSCUILD 

Dit p r a c h t i g leeuwenscl i i ld 
w o r d t u t l iuisbesteld door onze 
diens ten indien a 325 F s to r t op 
pos t reken ing 1476.97 van de V.U. 
te Brussel Sek re t a r i aa t : M. Le-
monn ie r l aan 82. 
U kun t ook betalen als volgt : 
bij af levering 125 F + 2 maan
delijkse s to r t ingen van elk 100 F . 
Afmetingen : 40 X 30 cm. ver 
vaardigd ui t duuczame grondstof 
(Ce ra f ix ) . 
Belegd met b ladgond I 

ZAL 
HIJ BLIJVEN LACHEN? 
Wi] ve rmoeden van nie t ! E e n 

blik in de lege afdel ingskas van 
Ber l aa r zal vols taan om iiem liet 
laclien te doen vergaan Onze 
m e d e w e r k e r Wal te r Luyten , k o p 
man van de lijst Volksbelangen 
bij de verkiezingen van 11 ok to 
ber , s t aa t voor z w a r e opgaven . 

Omwi l l e van a l ler le i onrege l 
ma t igheden vern ie t igde de Be
s tendige Depu ta t i e de verk ie 
zingen te Ber l aa 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 Kato l ieke lijst met l ibe ra le 
Inslag, t w e e voor de Viaams-
na t iona le lijst die 981 s t e m m e n 
of 15,6 t h. behaa lde . Het scheel 
de ech te r s lechts t w e e s t emmen 
of een zetel g ing n a a r de socia
l is ten. 

He t belooft een z w a r e verk ie

zingsstr i jd te w o r d e n : de t r » 
d i t ioneie par t i jen zijn voloi 
bezig hier alleü op a l les te zet
ten, ZIJ be t rekken het gehele ar
rond i s semen t in de str i jd Hoe
wel er te Mechelen p l annen 
bes tonden aan te pappen met de 
socia l is ten, prevel t zi] nu over 
c de schone ziei van het kind », 
al le bat ter i jen w o r d e n bovenge
haa ld . En Wal te r Luyten zit 
d a a r met een lege kas . Of nage
noeg leeg, w a n t dank zij een 
ee r s te op roep k w a m er a l w a t 
muni t i e b innen . 

Vlamingen uit a n d e r e s t r eken , 
he lp t de afdel ing Ber laa r m de 
stri jd die zij opn ieuw moet voe
ren Elke f inanciële b i jdrage is 
we lkom op PR 696861 van W a l t e r 
Luy ten , Legre l les t raa t 32 Ber
laa r . Vermelden op s t rookje l 
c Kiesfonds ». 

DEZE WEEK OP UW SCHERM 
ZONDAG 
9 45 • Oecum.enlsche dienst — 11 00 
H Mis — 15 00 De Fhntstones 
(64e afl ) — 15 25 Belcanto Aria's 
Uit Tosca Manen, Carmen, Andrea 
Chenier. Turandot en La Traviata, 
gezongen door solisten \an de opera 
van Sofia — 15 50 Holyday on loe 
Amerikaanse ijsrevue — 16 40 : 
een documentaire van Bert Her
mans en Frans Nauwelaerts — 
18 25 Sportuitslagen — 18 30 I 
Klein klem kleutertje — 18 50 : 
De kinderen van de Zoutkreek : 
Wat gebeurt daar op dat eiland ï 
(79 afl ) 19 15 . Disneyland The 
wet back hound — 19 55 Weerbe
richt en mededelingen — 20 00 
TV-nieuws — 20 15 Sportweekend 
— 20 45 Speelfilm Sissl, het 
noodlot van een keizenn, met Romy 
Schneider en Karlliemz Bohm — 
2215 Diapason Vandaag Davld 
Van de Woestijne — 22 45 TV-
nieuws 

reportage ui t het Tlngel-Tangel-
theater in Amsterdam, van een ge
deelte ui t een kleinkiinstparade met 
Henrlette Davids, Dora Paulsen, 
Paul Collin, Sylvain Peons, Beb 
Scholte, Herman Tholen en Jeop de 
Leur — 20 55 Het ongewone Ame
rika, gezien deer een Fransman, 
filmreportage van Francois Ueichen-
bach — 22 15 Zoeklicht — 22 35 i 
TV-nieuws 

DONDERDAG 
14 05 Scfiooltelevlsie — 19 00 : 
Zandmannetje — 19 OS De gordel 
van slangeleder De radio b!?engt 
redding (Be en laatste afl ) — 
19 20 Arena — 19 55 Hier spreekt 
men Nederlands — 19 59 Weerbe
richt — 20 00 • TV-nieuws — 
20 25 De moerd op Karel de Goe
de, historische evocatie — 2128 > 
Voor wie zmg je vogel ? Gerard Cox 
zingt liedjes van Jules de Corte — 
21 35 • Premiere — 22 00 . Penelope 
— 22 30 . TV-nieuws. 

MAANDAG 
VRIJDAG 

14 05 : Schooltelevisie — 19 00 ! 
Zandmannetje — 19 05 Internatio
naal Jeugdmagazine — 19 25 Tie-
nerklanfcen — 19 55 De Weerman 
— 20 00 TV-nieuws — 20 30 
Ontmoeting Een confrontatie van 
mens en dier in de Antwerpse die
rentuin — 20 50 Het grote oor 
komedie in twee delen in een pro
loog deer P A Breal — 23 25 TV-
nleuws 

DINSDAG 
18 45 Teletaalles • Frans (3e les) 
19 00 Zandmannetje — 19 05 
Tijd voor u — 19 30 De Pllnt-
stones 65e afl De nieuwe meid 
— 19 55 Hier spreekt men Neder
lands — 19 59 Weerbericht — 
20 00 • TV-nieuws — 20 25 : 
Bonanza — 21 15 Panorama — 
22 00 Gastprogramma De katho
lieke gedachte en actie — 22 30 : 
TV-nleuwa 

WOENSDAG 
15 00 • Televlsum — 19 00 Zand
mannetje — 19 05 Richard Leeu
wenhart De kroen in gevaar (2e 
afl ) — 18 30 Autorama — 19 55 
De Weerman — 20 00 TV-nieuws 
— 20 25 . Waar blijft de üjd . een 

18 45 Teletaalles • Frans (4e les) 
— 19 00 Zandmannetje — 19 05 : 
De wereld is klem On Safari Op 
bezoek bi] de Walana-indianen — 
19 30 Tienerklanken — 19 55 : 
De Weerman — 20 00 TV-nieuws 
— 20 25 Een grete film op het 
kleine schei m Botsende jeugd, 
drama van Nicholas Ray met James 
Dean en Nathalie Wood — 22 15 : 
TV-nieuws — 22 25 , Zijn of niet 
zijn De geboorteregeling, een acuut 
probleem 

ZATERDAG 
10 00 Jonger dan je denkt • de 
uitzending voer bej aarden — 10 30: 
Volksuniversiteit — 12 55 Sklen. 
Rechtstreekse reportage van de af
daling m de weüstrliden voor heren 
gehouden te Kitzbühel — 17 10 : 
Tienerklanken — 17 45 • School
televisie — 18 55 Zandmannetje 
— 19 00 - Religieus programma, 
Luceat, rooms-kathoUeke uitzen
ding — 19 30 De grete oorlog. 
Italië verklaart de oorlog aan de 
Centralen Plannen voor 1916 — 
19 45 Hier spreekt men Nederland» 
— 19 59 Weerbericht — 20 00 : 
TV meuws — 20 25 Cup — 21 35 i 
Echo — 22 05 Suspens De trelrn 
lóvers polietiefilm. (12e af l ) — 
23 00 . TV-meuwa. 
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DEURNE 
Tijdens de gemeenteraad van 2 

januari 1965 z»rgde de Volksunie, 
die voor de eerste maal tegen
woordig was, dat ec wat leven in 
de brouwenj kwam. De B.S.P., die 
te Deume nooit de minste tegen
kanting had in de gemeenteraad, 
Btond pei-pleks. De C.V.P. nam, 
Kials We van haar gewoon zijn 
dezelfde zwakke houding aan als 
gedurende de laatste 30 jaar. 

HOBOKEN 
Werftocht. 

Op zondag, 17 jan-aar), te 10 
uur pakken wij de wijk « de Mo
len » aan. De mensen aldaar wer
den reeds voorverwarmd met en
kele overblijvende proefnummers. 
Deze keer wOTden er minstens 
honderd verkocht. Dus iedereen 
oin 9 uur 30 op post aan/in het 
het lokaal « Bruegel », Kiosk-
plaats. 

BRABANT 

BKUSSEL 
Op dinsdag 19 januari 1965 te 20 

uur. Zaal « Vlaamse CUub », J. Van 
Praetstraet 28 (Brussel Beurs) be
spreekt de schrijver Domien Van 
Rietvelde zijn boek «BLOED
GROEP O ». 

Het ontstaan, het waarom, van 
dit boek, de strijd aan het Oost
front, enz... worden boeiend ver
teld. Wij verwachten hier weercan 

onze talrijke oudgedienden en be
langstellenden. 

LEUVEN 
Denk er aani Zaterdag 20 fe

bruari 65 wordt U verwacht met 
vrienden, familie er' kennisseii op 
de grots dansavond van het ar
rondissement Leuven. Gemeent&-
lijke feestzaal, Martelaxenlaan, 
Kessel-Lo. 

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

KESSEL-LO 
Derde dansfeest van het axr. be

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

Met Peter Philips &i zijn Brus
sels am'osemefttsorkest. Begin 
vanaf 20 u'jr 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. 

Daar zijn ook de toegangskaar-
ten te verkrijgen. 

KCMTICH 

Houdt de avond van zaterdag 
16 januari 1965 vrijl 

Zoals ieder Jaar, verwachten wij 
een massa vrienden op ons Volks-
nniebal in de zaal Vandeput, 
Dorpsplein, Kumtich. (Grote par
king op het plein). 

Iedereen wordt hartelijk uitge
nodigd. 

MOLENBEEK 

Op 20 februari groot bal te Mo
lenbeek. 

Alle Vlamingen uit Brussel en 
omgeving houden die datum vrijl 
Ziekte. 

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

UMBURG 

MÜNSTELBILZEN 

In deze gemeente hebben we 
een goede medewerker gevonden 
die een afdeling uitbouwt. We zijn 
ervan overtuigd dat hij zal sla
gen want er kwamen ons reeds 
verschillende nieuwe leden tos. 
Veel succes. 

Bericht aan de kaderleden. 

Sinds enkele dagen werden de 
meeste lidmaatschapskaarten ver
zonden aan de afdelingssecreta
rissen. We dringen er op aan dat 
ze zo spoedig mogelijk de her
nieuwing van deze leden zouden 
willen doen zodat hun afdeling 
binnen de kortst mogelijke tijd 
volwaardig weze. Dit is noodzake
lijk om het stemrecht te behouden 
in de arrondissementele raad die 
over de a.s. verkiezingen een be
langrijk beslissin|srecht heeft. 

Meteen wordt gevraagd een po
ging te ondernemen om nieuwe le
den en abonnementen aan te wer
ven. Het nieuwe jaar is hiervoor 
zeer gOed geschikt. Toonaangevend 
in dit opzicht zijn de afdelingen 
Neeroeteren en Maaseik die sa^ 
men tijdens de laatste weken niet 
minder dan 50 nieuwe abonnemen
ten hebben aangeworven. We zijn 
ervan overtuigd dat de andere af
delingen dit ook kunnen iödien ze 
zich een beetje meer willen toe
leggen op huisbezoeken zoals de 
hogergenoemde afdelingen mins
tens twee dagen per week doen 
en dit met verschillende ploegen. 
Mogen we een inspanning vragen 
voor de maand januari ten einde 
is? 

ST. TKUIDEN 

Op de maandelijkse afdeling» 
vergadering konden we met genoe
gen enkele nieuwe medewerkers 
begroeten. Ir. Clem Colemont 
opende de vergadering met een 
kort overzicht van de politieke toe
stand in Limburg. Daarna nam 
Manuel Brans het woord en be
sprak de mogelijkheden die & te 
St. Truiden lagen inzake uitbouw 
en ledenwerving. 

Tot dit doel is een groep men
sen bezig met het aanleggen van 
nieuwe adressen die in de eerst
komende dagen moeten bezocht 
worden. 

Inmiddels werden toch reeds 
een tiental leden hernieuwd en 
aangeworven. Er werden boven
dien nog zeer vruchtbare bespre
kingen gewijd aan de inropagaiida 
zodat alles er op wijst dat de af
deling een zeer goede actie op 
touw zet en die beslist nos meer 
resultaten zal afwerpen. Als laat
ste punt werd een nieuw voorlopig 
bestuur gekozen dat de functies 
zal waarnemen totdat er een de
finitieve bestu'arsverkiezlng zal 
plaats hebben. 

WEST-VLAANDEREN 

ROESELARE-TIELX 

Om aan de zware uitgaven TO<W 
propaganda het hoofd te bieden 
en de kas op peil te houden, werd 
het aantal 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 < De Mandel » 
ter gelegenheid van het nieuwe 
gemeenteraadsjaar Orkest : de 
c Lucky Stars ». Topgang 50 P. 
Tombola, gezelschapsdansen. Kaar
ten bij de propagandisten van de 
afdeling Boeselare-Beveren. 

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

20 maart : te Meulebeke HaH-
vastenfeest van de Vlaamse Kring 
Meulebeke, In de zaal Relais. Het 
befaamde dansorkest Pol Rutger 
speelt ten dans. 

antverpia meubelen 

PAS TOE 
St Gummarusstraat-28-30-32 

Telefoon : 32.94.77 

P e l s ? 

Een bontjeisje ? 

Een bontmantel ? 

wendt U vol vertrouwen 

tot het huis 

W CLAYKENS-NEVEN 
Oudergemse laan 328 
Et terbeek . Brussel 
Telefoon : 48.37.01 

Alle in l ich t ing op verzoek. 

SCHUIMRUBBERMATRASSEN 

met 
Gebreveteerde 
bedekkingslagen 

RESSüRTxMATRASSEN 
(Brevet - 529768) 
met 
Gebreveteerde karkassen 
(Brevet - 512767) 

SPECIAAL 
BREVET 

TE ZELE (O. VL.> 
GEWATTEERDE BEDSPREIEN 
WOLLEN DEKENS 
Tel. (052) 44641 en 44642. 

Indien ü geen verkoper 
in nw omtrek kent stuur 
ons een kaartje en we 
zenden U het adres van 
de dichts bijgelegen ver
koper Star Zele, 

D O R T M U N D E R 
Thierbrauhof I 
te Leuven 

Alle zater- en zondagen 
Opper Beieren orkest 
Stemming • plezier. 
Aile dagen, 's middags en 
's avonds beste keuken, 
niet duur. 
Vanaf 's morgens 
tot 's nach's 
koud buffet en koffie. 
Bijzonder ingericht voor 
groepsreizen scholen enz... 
Parking voor honderden 
autobussen en auto's. 
Alles prima verzorgd 
en goedkoop. 

D O R T M U N D E R 
Thierbrauhof II 
Groenplaats 33 te Antwerpen 

prima koud buffet. 
Open dag en nacht. 
Zalen voor vergaderingen, 
enz. 
Van nu af Staf Wouters 
aan de tapkraan. 

DORT-BIERKELDER 
Onde Markt 22 Leuven. 

Schoonste hierkelder 
van het land. 

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

DORT THIERBRAUHOF lU 
langs autosnelweg Antwer-
pen-Aken. Tessend«rle. 

DORT THIERBRAUHOF IV 
Aatosnelweg Aalst, 

Café-rest. (1000 pi.) 
Ruime parkeergelegenheid 

1 

Aanbevolen 
Huizen 

HERBERGEN 

Bezodc het <( Veerhuis » 
te St-AMANDS a.d. Schelde 

Mosselen - Paling 
Uitbater : Jan Brugmans 

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

« PETER BEN 3IT .> 
Frankrijklei 8 Antwerpen 

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

Bandopnemera... 
37.9Z.57 ELAGRO 38.74.68 
£>e I>amhouderstr 23. Aot. 

Op doorreis te Aalst : be
zoek het Vlaams Huis 

« DE VRIENDSCHAP 
Kerkstraat 9 

(bij Grote Markt) 

Bar Bowling Buffet 
OOSTHOEK 

Oosthoekstraat 17 
KNOKKE - Tel 63.811 

VLAAMS HUIS 
Ijzerlaan 82 Tel (051)50749 

DIKSMUIDE 
ültb. Leo Vreese 

Feestzaal voor groepen 

E1.EC. APPAR> 

BOUWEN WONEN 

De specialist der 
standaarddeuren 

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

Plastic vloer en trapbedek-
klngen Dellflex - Taplflex 
enz. Inlichtingen : 
Claessens-Cornells Schat-
str. 18 Deurne T 36.13 12 

Voor uw modern Interieur 
EURO-DOMI 

Kruldtulnlaan 6 Brussel 
met Geschenken-kelder 

Bouw- veranderlngs-
herstelUngswerken 
SEGERS Adriaan 

Steynstraat 187 
Hoboken Tel (03)37 43 81 

BOEKEN n jDSCHR. 

Voor at OW Vlaamse lektuur 
Eén adres 

Boek- en dagbladhandel 
Paul B E Q U E T 

Nassaustraat 6 Antwerpen 

HOTEL - RESTAURANT 

Bezoek het Payottenland 
goede spijzen vindt ü In 

afspanning 
(I DE KROON » 

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

a Vlaams Huis » Knokke 
Kamers 70l. pension -

gezellige sfeer 
Vermindering v groepen 
EUsabethl 105 T 632 70 

Vlaams Buis Breughel 
de Smet de Naeyerlaan 141 

BLANKENBERGE 
Telefoon : (050)41637 

VoL Pension 30 kamers 

UURWERKEN 

Zwlt^rse uurwerken 
bl] meester uurwerkmaker 

SLAETS 
Dewlnterstr 11 Oudergem 
T. 72.4543 terminus tr 35 
10 % korting leden V.D. 

http://37.9Z.57


16 DE VOLKSUNIE 

Mijn v/eg naar partijpolitieke verantwoordelijkheid begint ergens tussen Her-

toginnedal, juli 1963, en de 3de Mars of de Nationale Betoging te Antwerpen, 

oktober van dot zelfde jaar. Mijn kijk op het Breed Vlaams Front heb ik voor 

het eerst openbaar beleden tijdens het Guldensporenzangfeest van het ANZ • 

Brussel en ik hernam hetzelfde tema een paar weken later tijdens 11 juli-rede-

voeringen te Mechelen en te Diksmuide. 

lossing procjatneren. Aktiekomitee en 
V.V.B. Hepen het gevaar, op deze klip 
te pletter te lopen. De houding van 
de Vlaamse pers en van Prof. Derinne 
zaaide twijfel en verwarring. Maar 
mijn « feestrede » op het Davidsfonds-
kongres van Leuven, september 1963, 
ontstak de harten in geestdrift. Noch 

IN HET GELID VAN D 

VLAAMS - NATIONALE PARTIJ! 

DOOR DRS. M. COPPIETERS 
Door mijn toetreding tot de Volks

unie heb ik — gekonfronteerd zoals 
ieder flamingant én met de aansla
gen op ons recht én met de roep naar 
verruiming en frontvorming — wil
len aantonen, dat de eerste voorwaar
de tot brede frontvorming ligt in de 
erkenning van nut en noodzaak van 
een Vlaams-Nationale partij en dat 
deze partij, hoe onvolkomen ook, be
staat : de Volksunie. De zo noodzake
lijke en door het hoofdbestuur ge
wenste verruiming komt tot stand 
door de samenwerking van nieuwe 
mensen, niet door een dispuut over 
programma's. De overeenstemming 
tussen het algemeen Vlaams pro
gramma van Aktiekomitee en V.V.B, 
enerzijds en van de V.U., anderzijds, 
is op essentiële punten meer dan 
sterk genoeg om één Vlaamse part i j -
formatie te verrechtvaardigen en te 
stimuleren. Het door hogergenoemde 
drukkingsgroepen aangeklaagd gevaar 
van een ondemokratische grondwets
herziening verplicht ieder flamin
gant het vraagstuk van het eigen ffc-
zagr, van het zelfbestuur voorrang te 
geven op ieder ander aspekt van de 
Vlaamse ontvoogdingsstrijd. Ook 
ekonomische struktuurhervormingen 
brengen ons niet vanzelf dichter bij 

ons doel, indien zij niet door een 
Vlaams politiek gezag worden gedra
gen. 

Maar keren wij even op onze stap
pen terug. In de zomer 1963, na de 
11 juli-« overwinning » van Hertogin-
nedal, heerst alom in zeer brede 
Vlaamse kringen woede, ontgoocheling 
en verbittering. Uit de slag van Her-
toginnedal moesten lessen worden 
getrokken, harde lessen, zoals de 
voorzitter van het IJzerbedevaartko-
mitee deed, in Augustus 1963, op de 
bedevaartweide : «het unitaire Bel
gië waarborgt kastevoorrecht, frans
kiljonse overheersing, roof van ons 
grondgebied en dwingt tot afvallig
heid ». 

Na Hertoginnedal kon de derde 
Mars niet meer voor beperkte doel
einden worden ingericht. De Vlaamse 
gemeenschap eiste een antwoord te 
gronde aan de Brusselse slokop. En 
het Vlaams Aktiekomitee — spijt 
verstand en politiek gekonkel — 
raapte de handschoen op en maakte 
bekend, dat de deelnemers aan de 3de 
Mars op straat zouden komen voor 
grondige struktuurhervormingen, zo
wel politieke als ekonomische. 

De 3de Mars zou de federale staats-
struktuur als enig aanvaardbare op-

de pers, noch sommige afwijzende 
verenigingsbesturen werden langer 
aanhoord. De Vlaamse gemeenschap 
defileerde te Antwerpen in een natio
nale betoging, met een volwaardig en 
duidelijk grondwettelijk programma : 
de Belgische eenwoonst omvormen tot 
een tweewoonst! 

Deze machtsontplooiing en de 
daaropvolgende gestage studie — en 
voorlichtingsarbeid van de V.V.B. in
zake «Vlaanderen en de Grondwet
herziening » hebben mij telkens, spre
kend over het breed Vlaams front, 
doen herhalen : het Vlaams Aktieko
mitee moet zijn eendracht herwinnen 
en voor zuiver politieke aangelegen
heden de richtlijnen aanvaarden van 
de Vlaamse Volksbeweging. In de 
Vlaamse strijd blijven deze drukkings-
organen onmisbare en onvervangbare 
instrumenten voor opinievorming. 

Maar de beslissende strijd om een 
nieuw «pakt der Belgen» zal na de 
verkiezingen tussen politieke onder
handelaars uitgevochten worden. En 
de sedert de derde Mars weloverwo
gen opstelling van de anti-Vlaamse 
krachten moet ieders ogen openen. 

Tegen een invloedrijk en strijd
vaardig frankofoon blok kan, bij de 

grondwetsherziening, alleen een aan
zwellend radikaal politiek front stand 
houden. Alleen een politieke aard
verschuiving, alleen een denderende 
Vlaams-nationale overwinning kan 
het geti.i keren, omdat alleen zulke 
politieke opstelling de Vlaamse man
datarissen van de regeringspartijen 
tot herziening van hun standpunten 
en van hun taktiek kan brengen. 

In de grondwetsherziening draait 
alles rond die éne vraag : zal de 
Vlaamse volksgemeenschap zelfstan
dige besluitvorming verwerven ? Zal 
zij met rechtspersoonlijkheid worden 
bekleed ? 

De drie nationale partijen zijn er 
niet eens toe bereid, het beginsel van 
onschendbare, homogene taalgebieden 
in de Grondwet op te nemen ! Uit het 
minimalistisch knoeiwerk van de 
Commissies ter voorbereiding van de 
Grondwetsherziening leren wij één 
ding : wij hebben van deze kant niets 
meer te verwachten, nóch verbeelding, 
nóch moed ! Een modern België — 
gevat in de strukturen en opgaven 
van Europa in deze tijd — komt niet 
uit de bus. 

Het gaat thans niet meer om het 
behoud van een taalgrensgehucht, 
niet meer om een artikel in de taal
wetgeving. Het gaat nu om ons le
ven zelf, dank zij een drastische be
perking van de unitaire machten. 
Daardoor juist is ons verzet, onze par 
tijpolitieke strijd een getuigenis van 
Europese demokraten. 

Ik was tot vóór korte tijd de me
ning toegedaan, dat het politiek 
Vlaams front breder moest zijn dan 
de bestaande V.U. en dat deze partij 
moest kunnen opgaan in 'n nieuwere 
formatie. Van zohaast ik er mij ech
ter van bewust werd, dat het ver
dwijnen of -versmelten van de V^V. 
alleen maar verwarring en verdeeld
heid ging zaaien bij de honderddui
zenden « Marsjeerders » en hun ver
wanten, en aldus de frontvorming te
gen de grondwettelijke «afgrende
ling » onzer volkskracht in gevaar 
ging brengen, heb ik, zonder preten
tie en zonder eisen, mijn diensten 
aangeboden 

En ik weet dat ik in deze beslissing 
word gesteund en gevolgd door velen 
in al onze provincies, omdat zij leer
den beseffen, dat een dienstbaar na
tionalisme de hoeksteen is van het 
nieuwe huis. 

Interfonie 
Geluidsrersterking in de perfektie voor 
zalen - reklamewagens - kerken - huis
kamers enz... 

Wendt ü in vertrouwen tot : 
ELECTRO AKOUSTIEK 

DE GELUIDSBRON* 
Lange Lee matraat, 7 a 
ANTWERPEN Tel. : 33.04.95. 

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

V speciale voorwaarden. 

KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS 

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

• VOOR UW LEVEN. 
• UW AUTO 

• UW HUIS, 
• UW MEUBELEN 

aadpleeg ons, U zult er baat bij vinden. 

Uaarom slechts één adres : 

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