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DENK AAN DE 

ABONNEMENTENSLAG! 

'(tvo) Men zingt ons op alle tonen voor, dat de grondwetsherziening 
yoor Vlaanderen een goede zaak is. Voor deze ongelooflijke bewering 
haal t men zelfs een argument aan : de Integriteit van het grondgebied 
der beide taalgemeenschappen zal grondwettelijk worden vastgelegd 
en het zal, door het systeem der waarborgen, voortaan onmogelijk 
zijn dat de taalwetten nog zouden worden gewijzigd. 
Het argument is minder dan een dooie mus. Want ten eerste hebben 
wij ons van die taalwetten — die ons o.m. toch zes randgemeenten 

TRAPSISTEEM 

ontstolen hebben ! — niets te beloven en ten tweede spreken de 
feiten een duidelijkere taal dan de beloften ; van die onaantastbaar
heid van het Vlaams grondgebied geloven wij geen barst. 
Maar laat ons eerst een blik terug werpen op wat wij zouden kunnen 
noemen het trapsisteem : de manier waarop men de Vlammgen 
trapsgewijze tracht te overhalen tot kapitulatie. Op het CV.P.-koh-
gres einde 1961 beleefden we een beperkte — maar uiteindelijk toch 
beslissende ! — kapitulatie van de Vlaamse C.V.P op twee punten : 
het akkoord over de faciliteiten in een aantal Vlaamse en In drie 
Waalse randgemeenten en het akkoord over een grondwetsherziening 
nadat alle Vlaamse eisen zouden Ingewilligd zijn. 
Het kleine toegevinkje van 1961 op het stuk der faciliteiten werd 
gevolgd door de grote kapitulatie van Hertoginnedal : zes Vlaamse 
randgemeenten, maar geen enkele Waalse, kregen faciliteiten Van
daag beleven we de grote kapitulatie op het stuk der grondwetsher
ziening : alhoewel de Vlaamse grieven op verre na niet ingewilligd 
zijn moeten we toch maar de waarborgen aan de Walen aanvaarden. 
Sterker nog : we moeten deze waarborgen met geestdrift aanvaar
den Want zij stellen de pozities. eelijk zi1 op Hertoginnedal werden 
Ingenomen, eens en voor goed veilig Men vraagt ons dus noch meer 
dan het grondwettelijk bevestigen van het diktaat van Hertoginnedal 
en men stelt, ons dat voor als een overwinning Want zegt men ons, 
zo zullen nooit méér dan zes randgemeenten verloren gaan voor 
Vlaanderen. 

De dieven beweren dus, dat ze onze geldbeugel zullen gerust laten 
voor zover zij straffeloos over de buit van hun vroegere diefstallen 
kunnen beschikken. 
Gaan wij ons weer over die zoveelste trap laten leiden ? 
Wij zouden wel idioot zijn ! Want ziehier een paar feltjes, 
In Wemmei maakt de P V V-burgemeester Geurts er geen geheim 
van. dat hij het taaistatuut van zijn gemeente aan zijn laars lapt en 
dat hij zijn ambtsterrtiijn grondig zal gebruiken — o.m. door een 
gerichte bouwpolitiek — om het Frans in die gemeente bovenaan 
te hijsen. 

In Kraalnem heeft de gemeenteraad bij stemming de wens uitgedrukt, 
dat de gemeente tweetalig zou bestuurd worden. Hoe reageert men 
op deze « wens » van de Kraalnemse taalwetovertreders ? < Le Peuple », 
officieel orgaan van een der meerderheidspartijen, leert het ons, 
onder de titel « Un vceu suRerflu>. Het blad vindt dat het verlangen 
van de Kraalnemse verfransers zo normaal en aanvaardbaar Is, dat 
het eigenlijk overbodig Is. Met andere woorden : één van de twee 
grote partijen die ons thans over de trap der grondwetsherziening 
willen krijgen, maakt zich op hetzelfde ogenblik medeplichtig aan 
gebiedsroof. 
Honderd vijf en dertig Jaar hebben de wetten de Vlamingen niet 
kunnen beschermen. Vandaag belooft men ons dat zulks voortaan 
wel het geval zal zijn Voor ztover wij bereid zijn, onze allerlaatste 
politieke macht — ons getal — op te geven. 
Houdt men ons voor snullen ? 



DE VOLKSUNIE 

VERWAARLOOSD 

WEST-VLAANDEREN 

Geachte Redaktie, 

Inderdaad, verwaarloosd, verge
ten volk. Het zou wel belangwek
kend zijn de «Annalen » te raad
plegen van de Kamer van Volks
vertegenwoordigers van de dertiger 
Jaren, om te zien hoeveel maal de 
Vlaams Nationale Volksvertegen
woordigers, en Jeroom Leuridan in 
he t bijzonder, zijn tussenbeide ge
komen om de tekortkomingen aan 
te klagen van de Belgische Staat 
tegenover West-Vlaanderen. Ieder 
jaar gispte Jeroom Leuridan de 
toenmalige bewindvoerders met de 
Bcherpte hem eigen, over de ver
waarlozing, bijzonder van de West
hoek. Hoeveel keer werd aange
drongen op de bevaarbaarmaking 
van de leperlee, om aldus de nij
verheid in de streek aan te moedi
gen, om werk en brood te ver
schaffen aan de verschopten van 
het gewest. west-Vlaanderen met 
zijn duizenden seizoenarbeiders, 
met zijn duizenden gi-ensarbeiders, 
zijn pendelaars naar de Waalse 
fabrieken, heeft nooit gekregen 
wat het toekwam. Hoe kon het 
ook anders ! Zie naar de meesters 
die het steeds gekregen heeft! 
Aartsfranskiljonse Provincie - gou
verneurs, een Vlaams-vijandig e-
piscopaat, wel volks- en Vlaamsge-
zinde onderpastoors die men op 
een zijweg zette, ergens in Alve-
ringem of Slijpe. De Staatskatho-
lieke volk.svertegenwoordigers wa
ren steeds de grootste kruipdieren 
of brave jongens van de Belgische 
Boerenbond, die door hun gehoor
zaamheid het toe Senator of Volks
vertegenwoordiger konden brengen. 

Er waren er wel die zich ver
kneukelden toen Jeroom Lieuridan 
zijn revolutionaire taal voerde en 
aan de bewindvoerders hun tekort
komingen tegenover West-Vlaande. 
ren verweet ; maar zelf durfden 
zij niet verder gaan dan de door 
de partij geoorloofde prietpraat. 

Zo staat nu West-Vlaanderen ;" 
verwaarloosd en met nat te voeten 
in het nieuw jaar I 

^imimi^^W0 
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In^dien men maar één tiende van 
de kapitalen die men aan de Waal
se industrie geschonken heeft, aan 
de West-Vlaamse Westhoek spen
deerde, dan zou men in 1965 wel
licht de ellende van het water 
nooit gekend hebben ! 

West-Vlaanderen wacht op nieu
we Leuridan's om de heersende 
toestanden aan te klagen ! 

We wachten op hen, ten laatste 
tot mei a-S. 

A.S.- Nieuwkerke. 

« TIJDELIJK » 

Waarde Redaktie, 
De heer J . Merlot, socialistisch 

volksvertegenwoordiger van Luik, 
oud-minister en onderhandelaar 
aan de rondetafelconferentie voor 
de grondswetherziening, merkt op 
dat de grondwetherziening slechts 
een voorlopige oplossing kan zijn 
( e n dan nog beperkt in de tijd ) 
en dat federale oplossingen d« 
uitkomst moeten brengen. 

De als overgang bestempelde 
grondwetheraiening van de heer 
Merlot is wel tekenend voor het 
half.slachtig werk van de unitaire 
partijen : de ter dood veroordeel
de unitaire s taat nog een weinig 
leven inspuiten. Wel is hij de me
ning toegedaan dst de federale 
oplossing vooralsnog de onont
beerlijke middelen mist, zowel 
binnen als buiten het parlement, 
om dadelijk verwezenlijkt te wor
den. 

Nopens de beperkte tijd van 
overgang van de grondswether
ziening, zou de verdere gang 
van zaken de Ijeer Merlot wel 
eens in het gelijk kunnen stellen 

De kaakslag aan de Vlamingen 
ditmaal toegebracht is té verne
derend En hoe paradoksaal het 
ook moge klinken, dpze slag was 
er wellicht nodig om de Vlaamse 
bewustwording tot een maximaal 
peil te doen stijgen. Deze slag 
bevestigt de Walen weliswaar in 
hun bevooiTechtg positie, j n a a r 
door de uitsl'iite .id negatieve be-
p>alingen zal de nieuwe grondwet 
hen ook doemen tot verlamming. 
wel te verstaan in de mat« dat de 
Vlaams-nationale sterkte toe
neemt. 

Zo gezien zal de Vo'.ksunie het 
politiek klimaat volledig bepalen 
en zal, zoals Kop Van Eynde het 
zich inbeeldt, een socialist de lei
ding van de regering opeisen. 
Maar... voor de « facade » 

H.B.- Erembodegem. 

KERK EN TAAL 

Mijnheren. 
Ter gelegenheid van de dag der 

priesterroepingen heb ik enkele 
bedenkingen gemaakt, die ik me 
veroorloofde bekend te maken aan 
Kardinaal Suenens. 

Het gaat hier voornamelijk om 
wantoestanden op taalgebied. 

Aangezien het Strombeek-Bever 
wettelijk toegelaten is zijn Vlaams 
karakter te behouden, vond ik het 
oorspronkelijk een wijze maatre
gel de franstalige eucharistische 
viering, die plaatsvond in de paro
chiekerk, te verplaatsen naar de 
kapel van de eerwaarde zusters 
alhier. Achteraf beschouwd ech
ter, krijgen de Vlamingen van 
Strombeek langsom meer de in
druk, dat het hier alleen de be
doeling was hen zand in de ogen 
te strooien, want zowel huwelijk 
als begrafenis van een franstalige 
vmden plaats in de parochiekerk en 
in de franse taal. Ik zou deze toe
stand zeer logisch vinden als de 
Vlamingen in Wallonië op dezelf
de faciliteiten mochten rekenen. 

Er is ook de voorbereiding van 
de franstalige kinderen tot hun 
geloofsbelijdenis, die evenerns in 
him taal gebeurt. 

Helaas moeten wij niet gaan 
tot in Wallonië; ook hier in het 
tweetalige Brussel stuiten wij 
Vlamingen, op een muur van on
begrip en slechte wil. Ik ken per
soonlijk priesters die durven zeg
gen, dat het overbodig is te be-
binnen met een nederlandstalige 
voorbereiding voor de Vlaamse 
kinderen, het loont toch niet jje 
moe*té voör dlfe enkefeT en dan 
mag ik er gerust aan toevoegen 
dat de grote meerderheid van de 
franstalige kinderen, eens de ge
loofsbelijdenis achter de rug, prac-
tisch de binnenkant van de kerk 
niet meer zien. Voor die katego-

rie kinderen richten 'onze Vlaam
se priesters speciale catechismus-
lessen m Wann:er wij het '>''-
gen bij de geestelijkheid te pro
testeren tegen deze toestanden, 
worden wij eenvoudig gewezen op 
onze plicht van kristelijke naas
tenliefde. Waar blijft dan de 
plicht van kristelijke naasten
de in Wallonië? Hoeveel eenvou-
d ger is dan toch net leven van 
de Waalse priesters! 

De herhalingen van de frans-
sprekenden in voorbereiding van 
Kei-stmis vonden plaats in de paro
chiekerk. Als het geraadzaam Is 
dat de franssprekenden voor hun 
kerkelijke diensten naar de kapel 
verwezen worden, waarom moet 
de pastoor hen dan langs een ach
terpoortje weer binnenlaten? 

Waarom, aangezien er toch geen 
franstalige mis meer opgedragen 
wordt in de parocbiekerk moe
ten er nog steeds Franse parochie
bladen ter beschikking liggen van 
de gelovigen? 

Nog eens, allemaal zaken waar 
wij Vlamingen niet zouden oP 
vitten, indien onze mensen in 
Wallonië evenzo behandeld wer
den. 

Ik wil met een kleine anekdote 
de toestand schetsen in een van 
de parochies in het Brusselse, en 
we! van de parochie O.L. Vrouw 
Boodschap, Brugmannplein. 

Onlangs had ik graag van die 
parochie een inlichting gekregen 

Alhoewel ons, Vlamingen, geen 
enkele vernedering gespaard blijft 
op taalgebied, was ik toch een 
beetje verrast, toen ik me telefo
nisch in verbinding stelde met 
het sekretariaat aldaar en eenvou
dig als antwoord kreeg : « en fran
cais s.v.p. ». Achteraf heb ik nog 
een priester aan de lijn gehad 
die me evenmin in mijn moeder
taal te woord stond; uiteindelijk 
kreeg ik de tweede maal het se
kretariaat, waar een dame in zeer 
gebrekkig Nederlands getracht 

,, h e ^ t nie de^^nodige inlichting te 
geven. En dat zijn toestanden in 

.„, h^t J,wfietalige-»Bnjssel. •• 

Ik weet, dat al de zaken in ver
band met onze parochie, die ik 
hierboven aanhaalde, kleinigheden 
zijn. Maar het is juist door die 
kleinigheden dat de verfrans'ng.s-
machine uiteindelijk haar doel be
reikt. Daarom vind ik het mijn 

plicht krachtdadig in naam van 
al de Strombeekse Vlamingen, te 
protesteren tegen deze toestanden. 

M.V.B - Srombeek. 

JUKEBOX 

Geachte Redactie. 
Via de pers waarschuwde ik de 

Vlaamse vrienden dat we ook tus
sendoor eens moeten denken aan 
volksveredeling midden onze 
Vlaamse strijd. En ik gaf een ty
pisch voorbeeld van « volksver-
basteiing ». Aan de vooravond van 
Kerstmis 1964 ontving ik een re
clame-folder waarop een gram-
mofone-firma « tophitplaten voor 
de komende feestdagen » aankon
digde. 

De titel van net Isle liedje 
luidde : « De broek van ons moe
moe! ». Als randaantekeningen 
schreef ik ; « Wat mogen we nu 
verwachten voor Kerstmis 1965? 
Zal dat nog « straffer » zijn? Het 
verschijnen van zulke platen vind 
ik reeds erg onrustwekkend. Maar 
het succesvol verkopen van dit 
soort plaatjes vind ik nog onein
dig veel erger Dp direotle's van 
tal van grote platenfirma's gaven 
me persoonlijk de verzekering dat 
het Vlaamse landsgedeelte de 
grootste afnemer is van « snert-
plaatjes » en weinig of geen be
langstelling heeft voor goede 
Vlaamse platen. 

Zo pas signaleert men mij dat 
in een onzer Vlaams-nationale lo
kalen de plaat over « De broek 
van ons moemoe » op de juke-box 
iedere avond haar « kansen r> 
krijgt spijts het feit dat men op 
de juke-box mijn artikeltje op 
karton geplakt., bovenaan de mu
zikale rommelkast aanbracht (als 
reclame-stunt bedoeld?). 

We gaan er heus niet alijd. 
noch op alle terreinen, op voor
uit 

Willem De Meyer 

De redaktie draagt geon verant
woordelijkheid voor de inhoud der 
gepubliceerde lezersbrieven. Ze be
houdt zich het recht van keuze 
en inkorting voor. Over de lezers
rubriek wordt geen briefwisseling 
gevoerd. 

EUROPA'S MACHTIGSTE PRIVATE ONDERNEMING VOOR 

Ziekte- en Invaliditeitsverzekering 

WERFT AAN : 

Gewestelijke en plaatselijke medewerk(st)ers met bediendenkontrakt 

of als bijverdienste 

FLINK WERK WORDT RI)KELIJK VERGOED 
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Schrijven met kort curric. vitae aan : D.V., Postbus 376, Antwerpen. 
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S. De Lie, « 
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ALLE ADVERTENTIES VOOR 
< DE VOLKSUNIE > dienen toe
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met recht op Kinderge ld . 

De schaol w a a r Vlamingen 
zich thu is voelen. 

Beter en roo rde l ige r . 
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REIMOND MATTHEYSSENS 
IN DE KAMER 
Bij de bespreking van de begroting van Landsverdediging in de Kamer heeft 
volksvertegenwoordiger R. Mattheyssens een uitvoerige en flink gestoffeerde 
tussenkomst gehouden. Op het stuk van de taaiverhoudingen legde hij minis
ter Segers het vuur duchtig aan de schenen. Hij handelde tevens zeer uitvoe
rig over een belangrijk sociaal probleem : de vergoeding voor de miliciens-; 
hij bepleitte tevens de terugtrekking van onze troepen uit Duitsland. We 
brengen hieronder de belangrijkste passages uit de tussenkomst van onze 
volksvertegenwoordiger. 

Wij zijn akkoord met het beginsel 
van de collectieve verdediging in 
Navo-verband, omdat wij menen dat 
de nationale verdediging van de ver
schillende lidstaten een gevaarlijke 
verzwakking van de veiligheid zou 
zijn en ook omdat de versnippering 
Van de verdedigingsmaatregelen 
haast een aanmoediging zou zijn 
voor een gebeurlijke aanvaller. 

De oprichting en instandhouding 
van een afschrikkingsmacht heeft 
dan ook onze goedkeuring. Wij zijn 
echter niet meer akkoord met de 
manier waarop onze bijdrage in Na-
voverband wordt geleverd, nl. de le
gering van onze troepen in Duits
land. 

Wij begrijpen met waarom wij, 
met een kleinere bevolking dan Ne
derland, 15 maal meer troepen in 
Duitsland moeten legeren dan dit 
land. De heer minister zal daarop 
antwoorden dat Nederland zijn bij
drage levert in de Navo-zeestrijd-
macht, maar wij kunnen niet gelo
ven dat deze bijdrage van aard zou 
zijn om de wanverhouding van 1 tot 
15 goed te maken. 

Ik heb aan de minister een parle
mentaire vraag gesteld in verband 
met een Franse brief van een gene
raal aan een Antwerpse firma. In 
zijn antwoord heeft hij meegedeeld 
dat het hier inderdaad een overtre
ding gold van art. 30 van de taal
wet van 30 juli 1938 Ik heb gevraagd 
welke sancties zullen worden getrof
fen tegen deze wetsovertreding. 
Hierop heeft hij geantwoord dat in 
de wet van 1938 geen sancties voor
zien zijn. Het is vanzelfsprekend 
hoogst bespottelijk dat hier wetten 
worden gemaakt, zonder de sancties 
te voorzien die de naleving van de 
wetten moeten verzekeren. Dit is het 
beste bewijs dat die « taalwetterij » 
een fopperlj is, waarvan de Neder
landssprekenden en het Nederlands 
het slachtoffer zijn. Nog steeds in 
mijn parlementaire vraag heb ik, 
verzocht de taalwetten te doen na
leven, 

In het antwoord van de minister 
werd gezegd dat een tijdelijk alge
meen order werd uitgevaardigd om 
de naleving van art. 30 verplichtend 
te maken. 

Mijn vraag is nu : kan een mili
tair, wanneer hij art 30 overtreedt, 
disciplinair worden gestraft, niet 
omdat hij de taalwet overtreedt, 
maar omdat hij het algemeen order 
overtreedt? Ik hoop dat de heer Mi
nister mij bevestigend zal antwoor
den en ik hoop bovendien dat hij de 
nodige orders zal uitvaardigen of 
laten" uitvaardigen, die ertoe zullen 
strekken al de bepalingen van de 
wet van 1938 te doen naleven 

Op die manier zal dan, haast der
tig jaar nadien, de sabotage door de 
wetgever zelf gepleegd, worden on
gedaan gemaakt door de uitvoeren
de macht. 

Ik heb een andere parlementaire 
vraag gesteld in verband met de te
ruggave van de ontnomen eretekens. 

Reeds in 1957 verklaarde de voor
ganger van de minister in de Se
naat : « Ik heb opdracht gegeven na 
te gaan in welke mate kan hersteld 
worden wat eventueel in dit verband 
verkeerd zou zijn gedaan in het ver
leden >. 

In antwoord op mijn vraag 7 jaar 
later deelt de minister mij mede : 

Wij zijn reeds half januari 1965 
en bij mijn weten is de laatste hand 
nog steeds niet gelegd en werd nog 
geen koninklijk besluit gepubliceerd. 

Ik heb de indruk dat in het tijd
vak van de supersonische vliegtuigen. 

Deze scholen vallen echter onder 
toepassing van de taalwet van 2 au
gustus 1963, als uitvoermgsdiensten 
waarvan de werking zich over het 
gehele land uitstrekt. Het uitsluitend 
Franstalig regime in al di§ instellin-

BEGROTING VAN LANDSVERDEDIGING 
* Het geachte lid weze er dan ook 
van overtuigd, dat alles in het werk 
gesteld wordt om zo spoedig moge
lijk aan deze kwestie de gepaste op
lossing te geven >. 

Dat is knap staaltje van ongepas
te galgenhumor! 

In antwoord op een parlementaire 
vraag van 24 juli 1964 betreffende de 
personeelsbezetting in de centrale 
diensten antwoordde de minister 
reeds In oktober voor de tweede 
keer « ... dat de laatste hand zou 
worden gelegd aan de uitvoerings
besluiten om het militaire personeel 
te vervangen door burgerlijk perso
neel >. Verder : ... dat door konink
lijk besluit de verdeling per taalrol 
zou worden geregeld ». 

Plechtige eed van gehoorzaamheid. Maar niet aan de taalwet 

er in het departement van landsver
dediging gewerkt wordt aan het tem
po van de postkoets. 

Een ander punt : de gemengde 
reserve-eenheden. 

De lagere reserve-officieren mo
gen wettelijk eentalig zijn. Dat be
tekent dat Waalse dokters die geen 
Nederlands kennen, Vlaamse solda
ten die geen Frans kennen moeten 
behandelen. Benevens het feit dat op 
die manier menselijk verkeer onmo
gelijk is, bestaat er ernstig gevaar 
voor verkeerde diagnose en verkeer
de behandelilng met al de nadelige 
gevolgen. 

In de gemengde eenheden zullen de 
Vlamingen steeds het kind van de 
rekening zijn. 

Het is U zeker niet ontgaan, dat 
In de laatste tijd, in de pers — in 
een pers die de regering goed gezind 
is en deze regeringscoalitie steunt — 
scherpe kritiek is verschenen in ver
band met de oefeningen van de com
mando's in Corsica. 

De aalmoezenier en de twee dok
ters kenden nagenoeg geen Neder
lands. Verder werd gezegd dat de 
houding van sommige officieren 
verre van voorbeeldig was. Ik wou de 
minister vragen, een onderzoek te 
laten instellen- omtrent deze vrij 
compromiterende mededeling. 

In Brussel-Hoofdstad blijven de 
Militaire School, de Kadettenschool, de> 
Rijkswaehtschool en verschillende 
applicatiescholen volledig in het 
Frans beheerd, hoewel er een meer
derheid is van Vlaamse leerlingen. 

In analogie met een interpretatie
nota van één van uw voorgangers, 
Minister Denis, zouden deze inrich
tingen als gemengde eenheden kun
nen worden beschouwd, waar dan de 
taal van de meerderheid bestuurs-
taal zou zijn. Dat betekent in dat ge
val het Nederlands. 

gen is in strijd met de wet. De toe
stand zoals hij nu is, is in strijd met 
de wet van 1938 en eveneens met'de 
wet van 1963. 

Wij rekenen er op dat de minister 
de nodige maatregelen zal nemen om 
deze toestand te saneren en hem in 
zijn geheel m overeenstemming te 
brengen met de wet. 

In de kranten heb ik gelezen dat 
de VVB reeds op 3 ]uni 1964 klach
ten heeft overgemaakt aan de Taai
commissie en de minister daarvan m 
kennis heeft gesteld Ik meen te we
ten dat hierop noch van de Taal-
commissie, noch van het departe
ment enig antwoord is gekomen Dat 
is hoogst betreurenswaardig, daar de 
VVB toch een belangrijk deel van de 
bewuste Vlaamse opinie vertegen
woordigt. Wanneer zij op derge'ijke 
krenkende wijze wordt sjene^eerd, 
dan voelt de opinie die zij vertegen
woordigt zich op dezelfde manier te
kort gedaan. 

Verleden jaar zijn er besprekingen 
geweest om tot een versmelting te 
komen van de Bond der Vlaamse Be-
serveofficieren en de Nationale Ver
eniging van Reserveofficieren. Die 
besprekmgen zijn mislukt. 

De Vlaamse reserveofficieren drin
gen daarom aan, op de erkenning van 
hun vereniging en verzoeken om een 
jaarlijkse subsidietoekenning van 
100.000 F. In deze voorwaarden hou
den wij dit verzoek voor redelijk en 
het heeft dan ook onze steun. 

Bij de bespreking van de begrotin
gen van 1963 en 1964 heb ik een 
amendement ingediend om de sol
dij op 20 fr te brengen. Men heeft dat 
als demagogisch bestempeld en verle
den jaar is hieruit, naar aanleiding 
van de stemming over dit amende
ment, zelfs een incident ontstaan 

Ik stel dan ook met vreugde, zij 
(vervolg op blz. 10) 
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DE VOLKSUNIE 

epeRNoreN 
open brief 

aan de Schildwacht 

« Het Volk » 

Schildwacht, 

Verleden woensdag, zoveelste « grondwetsher/ieningsdag i> 
in de rij, zijt gij de inspiratie voor uw hoofdartiliel in « Het 
Volli » nog maar eens gaan zoeken bij de Volksunie. Artikel in 
mineurtoon, waarin nochtans de eerste symtomen van de ver
kiezingskoorts onmiskenbaar opduiken, zoals trouwens reeds 
blijkt uit de - haast klassiek geworden - elektorale titel : « De 
ziekte der verdeeldheid ». 

Aanleiding tot uw proza is een der dwaze berichten die om 
de ha\erklap, met een ijver die voortvloeit uit angst, ineenge-
timmerd of opgeblazen worden m de partijpolitieke kranten : 
de zoveelste overlijdensakte van de Volksunie sinds tien jaar. 
Van een springlevende dode gesproken ! Ik neem echter grif aan, 
dat gij u vastklampt aan iedere strohalm, nu gij zo volslagen op 
drift zijt geraakt in de stroomversnellingen rond zetelaanpassing 
en grondwetsherziening. 

Want, is de Volksunie aanleiding tot uw artikel, de grond
wetsherziening \ürmt er het eigenlijke voorwerp van. De 
« nakende dood » van de Volksunie doet u kwijlen van gretig
heid : C.V.P. en B.S.P. samen moeten en zullen in het volgend 
parlement beschikken over een twee-derde-meerderheid om 
aldus - mag ik citeren ? - « een grondwetsherziening te krijgen 
die misschien niet de volmaaktheid zal zijn, doch die op alle 
essentiële punten aan Vlaanderen voldoening kan schenken >. 

Zo'n z i * Schildwacht, moet men eens traag in de mond nemen 
en hem woord voor woord uitspuwen - langzaam, totdat het ver
guldsel rond de pil is gesmolten en men 's anderendaags nóg met 
de bittere kern in de keel zit : misschien - niet - de - volmaakt
heid ! Ik stel me voor dat ik - moest de « dode » Volksunie me 
•vvat meer tijd laten - een prix Goncourt zou instellen voor het 
meest idiote gebruik van het woord « misschien ». Schildwacht 
zou alvast laureaat zijn. Tweede op het lijstje zou wis en zeker 
Lode Kiebooms prijken met een even sensationele « misschien >\ 
•weeral eens in verband met de grondwetsherziening : « de geest 
ervan is mi.sschien belangrijker dan de letter ». 

Zo wilt gij dus. Schildwacht, de ganzen in Vlaanderen wijs
maken dat de grondwetsherziening Vlaanderen op alle essentiële 
punten voldoening kan schenken. En gij gelooft het zelf niet ! 
Gij bezit elementen genoeg om in een opwelling van (niet te 
verwachten) eerlijkheid een vernietigende filippica te houden 
tegen een herziening die ons praktisch niets brengt buiten het 
Waals veto-recht in Vlaamse aangelegenheden als fameuze mino-
risatie-waarborg. Gij weet verdraaid goed dat uw stem niet in 
het kapittel heeft geklonken bij de herzieningspalavers ; gij zijt 
er u volkomen van bewust dat met uw meningetjes niet in het 
minst rekening is gehouden : gij voelt het pijnlijk aan dat gij 
en uw Vlaamse soortgenootjes voor niks anders moeten zorgen 
dan voor een naad in de broek om er hun pink tegen te leggen en 
onderdanig te zeggen dat gij akkoord zijt. 

Een Schildwacht zijt gij inderdaad - niet een officier ol zelfs 
maar een sergeant die af en toe toch ook eens iets mag zeggen. 
Een eenvoudige dwaze piot in een trikoloor wachthuizeke aan 
de ingang van het partij-hoofdkwartier. Geen striider, geen sol
daat op het front van de ideeën ; een schildwakende dienst
plichtige van de C.V.P. Basta ! 

Als ik aan u denk en aan uw warm-koud-bla/ende" krant, 
schiet mij altijd terug de geschiedenis van de amnestie betoging 
anno 1959 in het geheugen De historie van het door hoerapa-
trioten gecharterde vliegtuigje dat anti-amnestiepainfletten Ijoven 
Antwerpen kwam afgooien. De rijkswacht heeft lang « gczochi » 
naar de onbekende piloot. FJn uw blad kwaakte trots dat het 
de snodaard kende en dat het « volgende week » zijn naam /ou 
publiceren, indien het gerecht moedwillig verkeerd bleef zoeken. 
Wij zi)n nu meer dan zes jaar verder. Uw blad is ons nog steeds 
de naam schuldig. Zoveel, Schildwacht, is uw verbale kracht-
patserii-van-één-dag waard, 

Een paar weken terug hebt ge in uw krant de gri>ndwcts-
herziening bedacht met een formidabele nieuwe naam : het 
« stuitblok » achter de Vlaamse veroveringen. Ik ben toen begin
nen veronderstellen, dat gil een geestelijke stuitligger zi t met 
uw aars hebt gij de wereld wellicht reeds waargenomen, maur 
uw hersens zijn er nog altijd niet bij. 

Zo meent toch 

dio (jenes. 

DIT IS W E L L I C H T . . . 

...de eers te keer d a t U de 
«Volksunie» in h a n d e n kri jgt . 
Of misschien koopt U h e t 
b lad min of meer rege lmat ig . 
Of nog : U o n t v a n g t h e t b lad 
wel eens t e r inzage. W a a r o m 
n e e m t U nu, vlak voor de ver
kiezingsperiode, eens geen 
a b o n n e m e n t . Da t kost U voor 
heel 1965 s lechts 220 fr. (per. 
1476.97 van Volksunie, Br. 1). 

D E P.V.V. 

Voor de a l l e r l aa t s t en der 
goedgelovige Mohikanen 
moe t h e t nu wel duide ' i jk 
geworden zijn : de PVV wordt 
volledig beheers t door h a a r 
Brusselse federa t ie en door de 
geest van de « oasis f ranco
p h o n e >•. 

De Vlaamse l iberalen m o 
gen zich kronke len als du i 
vels in een wi jwate rva t : de 
poli t iek van h u n pa r t i j word t 
bepaa ld door Chare l J a n s -
sens en de ande re kemels 
u i t de oasis. 

De heer Vanaudenhove 
h a d zich t i jdens de g rond
wetsbesprek ingen der drie 
par t i jvoorz i t t e r s reeds a k 
koord ve rk laa rd m e t h e t a r 
tikel 3bis d a t ver leden week, 
onder d ruk van de f r anco -
phonen , t e rug aangevoch ten 
werd door de P W - o n d e r -
h a n d e l a a r s . Hij moes t dus 
t e rugkrabbe len en bewees 
me teen , d a t de werkeli jke 
leiders der PVV nie t te Diest, 
doch wel te Brussel wonen. 

OOK DE N I E U W E N 

Dat is eigenlijk al een h e 
le t i jd zo. Brussel lever t 
p rak t i s ch de helft van de 
l iberale m a c h t . 

De oasis - PLP-e rs hebben 
in oktober vastgeste ld d a t 
h e t a n t i - V l a a m s chauv in i s 
me en h e t rass isme r e n d e 
r e n ; zij zijn vastbesloten, bij 
de par lementsverk iez ingen 
van -hetzelfde vaa t je te t a p 
pen Zij worden daarbi j 
duch t ig ges teund door de 

n i euwbakken PVV-ers , de u l 
t r a - r e a k t i o n a i r e kliek die de 
l ibera len is komen vers te r 
ken. 

Maa r w a t blijven de Van 
der Poor t en 's, de D 'Haese-
leers en — hoe is h e t moge
lijk — de René Victor 's nog 
in d a t gezelschap doen? 

Geen erger bUnden d a n 
ziende b l inden! 

HET L INKSE KAMP 

Aan de l inker vleugel van 
de BSP IS de ve rwar r ing n u 
kompleet . N a d a t veer t ien d a 
gen geleden de overgrote 
mee rde rhe id der r edak t i e l e -
den van « Links », die kwa
m e n o n d e r h a n d e l e n m e t de 
BSP, de voorwaarden der 
pa r t i j onderschreef , bleek op 
een u i tgebre ide r edak t i eve r -
gader ing een mee rde rhe id 
d a a r m e e n ie t in te s t emmen . 
D a t was een tamel i jk onver 
wach te wending, die ook wij 
n i e t h a d d e n durven voor
spellen. Zo onverwach t , d a t 
Jos Van Eynde een t r i om
fante l i jk s lo tar t ike l a a n de 
kwestie wijdde nauwel i jks 
een p a a r uu r voorda t de 
s cheu r ing zich d a n toch nog 
voltrok. 

« Links s> h a n d h a a f t dus 
zijn ze ' f s tandigheld , m a a r 
verl iest zijn v o o r n a a m s t e 
r e d a k t e u r s en k r imp t nog 
verder in to t een poli t iek 
mach te loze groep. 

IN W A L L O N I Ë 

In Wallonië sch i jn t de BSP 
he t gevaar van een erns t ige 
scheur ing weer wat m e e r 
ingedi jkt te hebben 

Van beslissende be tekenis 
is de houd ing van Gl inne ge
weest die, door op 27 decem
ber de s t i ch t ing van een 
nieuwe social ist ische par t i i 
te doen ui ts tel len en door 
s indsdien n a a r de schaaps ta l 
t e rug te keren, h e t in i t i a t i e ! 
in de kiem heef t ges t ik t 

Hel heeft er een ogenblik 
n a a r uit gezien, d a t Gl inne 

h e t f o r m a a t der rebel len 
had . Da t is gezichtsbedrog 
geweest : de m a n is n i e t 
fraai u i t heel de gesch iede
n is gekomen en zal n u wel 
n ie t meer zo hoog a a n g e - • 
s lagen worden als een t i jd je 
ge 'eden. 

De hoeveelste keer is he t , 
d a t een Waalse pa r t i j wil 
s t a r t e n doch n ie t van de 
grond g e r a a k t ? 

R O T T E R D A M 

R o t t e r d a m is door de j o n g 
s te wereldoorlog wel zeer 
beproefd geworden. I n 1940 
werd de b i n n e n s t a d m e t de 
g rond gelijk g e m a a k t onde r 
een Dui ts b o m m e n t a p i j t . I n 
1945, bij h e t a f t r ekken de r 
bezet ters , werd 35 % der h a 
ven ins ta l l a t i es grondig ve r 
nield 

Antwerpen k w a m er hee l 
w a t goedkoper van af. H e t 
beleefde wel iswaar de zwa-
l̂ e V-bommenper iode , m a a r 
kon zijn h a v e n ongedeerd 
door de oorlog kr i jgen. I n 
1945 h a d h e t dus j a r e n voor
sprong op R o t t e r d a m . 

S indsdien is ech te r R o t t e r 
d a m ui tgegroeid to t de groot 
ste h a v e n van de wereld I n 
1962 reeds verscheepte Ro t 
t e r d a m 96 mil joen ton t egen 
93,5 miljoen ton voor New-
York Bi jna 80 % van de 
v r a c h t die in R o t t e r d a m b in 
n e n k o m t , ve r l aa t de h a v e n 
weer op r i j naken en r ivier
schepen ; he t be lang v a n 
R o t t e r d a m als o m s ' a g h a v e n 
wordt h ierdoor duidel i jk 
a a n g e t o o n d 

R o t t e r d a m kan , in t e g e n 
ste l l ing to t Antwerpen , ook 
de s u p e r t a n k e r s to t 100 000 
ton verschepen Shell bouw
de in de R o t t e r d a m s e p e t r o 
l eumhaven de groots te raf
f inaderi j t e r wereld. He t 
zakenci j fer van de haven is 
me t 276 % gestegen t.o.v h e t 
top jaa r voor de jongste we
reldoorlog 

Het is duidelijk, d a t Ro t 
t e r d a m in Neder land over 
meer t roeven kon beschikken 
d a n Antwerpen in België. 

N.R. l'w /.ure oprisping van veiieden woensdag werd allicht 
mede \erjorzaakt door liel feit, dat uw blad moest toegeven dat 
Maiirits Goppieters vrijwillig in de lijkkist van de « dode > 
Volksunie is gekropen. 

miniliiim" ' HU 
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Rotterdam : vanuit ongunstigei pozitie dan Antwerpen toch op de eerste plaats .•• 
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DE VOLKSUNIE 

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.). 

S C H E L D E -

R i J N V E R B I N D I N G 

De Luikse BSP-afdeling, 
die door een ekstreem wal-
liiigantisme de verdwaalde 
schapen terug in de part i j -
stal wil krijgen, heeft zich 
nog mö,ar eens beziggehou
den met de Schelde-Rijn-
verbinding en de zetelaan
passing. Zij heeft haar oude 
standpunten terzake beves
tigd : tegen het Schelde-
Rijnverdrag zonder kompen-
saties aan Wallonië en te
gen de zetelaanpassing zon-
dei waarborgen voor de Wa
len 

Deze laatste stelling is ei
genlijk kostelijk : de heren 
Luikse socialisten verzetten 
er zich tegen, dat de wet 
wordt toegepast zolang zij 
geen waarborgen hebben ge
kregen 

Een dergelijke houding is 
zo civiek, dat ze bijgetreden 
wordt door de hele regering 
en door de regeringspartijen. 
Inbegrepen hun Vlaamse 
vleugels • 

D E REGERINGS

V E R K L A R I N G ? 

De socialistische senatoren 
hebben deze week nog maar 
eens verklaard dat ze zich 
blijven verzetten tegen het 
wetsontwerp waarbij aan le
den van het rijkspersoneel, 
die na de oorlog door de 
krijgsraden werden veroor

deeld, een pensioen zou kun
nen uitgekeerd worden. 
De regeringsverklaring voor
zag uitdrukkelijk de regeling 
van deze kwestie. 

Zulks belet de haaien van 
de B.S.P. natuurlijk niet, uit 
louter elektoraal en demago
gisch opbod de « rechtspraak 
van negerkoningen» uit de 
na-oorlogse periode te be
stendigen. 

SERVAES T E R U G ? 

«Het Volk», dat op de 
meest stompzinnige wijze ie
dere maatregel van de rege
ring met gloed verdedigd en 
dat zich de jongste maanden 
méér inspant voor het heil 
van de B.S.P. dan voor dat 
van de christen-demokratie, 
zwaait het wierookvat stuk 
op de neus van minister Ver-
meylen wiens « wet Degrelle » 
een uitstekende tekst is. Al
thans volgens het C.V.P.-blad. 

Ten bewijze van zijn be
wering voert « Het Volk » aan, 
dat schilder Servaes mag te
rugkeren naar het land. 

Kijk eens aan : Servaes 
werd na de ooi-log tot 10 jaar 
veroordeeld en zijn straf 
werd in 1961 verminderd tot 
vijf jaar. Twintig jaar na de 
oorlog kan een man, die vijf 
jaar kreeg — een peulschil 
volgens krijgsgerechtnormen 
— vrij terug naar België ko
men. 

Dank zij de ministeriële 
willekeur, die in zijn geval — 
het geval van een kunstenaar 
met wereldfaam — nu eens 

gunstig uitviel, maar in tallo
ze andere gevallen ook anders 
kan uitvallen. 

Weer al een «overwin
ning 2> ! 

B U I T E N L A N D E R S 

Sinds dr P.C. Paardekooper 
enkele maanden terug te Me-
chelen spreekverbod kreeg 
van Piet Vermeylen, heeft 
onze volksvertegenwoordiger 
dr. R. Van Leemputten de 
minister van justitie onop
houdelijk lastig gevallen met 
parlementaire vragen over 
buitenlanders die in België 
politieke kwesties kwamen 
behandelen. 

Vermeylen trachtte er zich 
in zijn antwoorden steeds 
van af te maken met ge
meenplaatsen. Dat zulks 
niet helpt, blijkt uit een reak-
tie van «De Nieuwe Gids ». 
Dit blad meent, aan de hand 
van de ministeriële antwoor
den, dat Vermeylen t.o.v. 
Paardekooper en andere (ge
woonlijk franssprekende) 
buitenlanders 2 maten en 2 
gewichten gebruikt. 

G O E D IN IT IAT IEF 

Waarschijnlijk op 5 febru
ari zal te Brussel de verne
derlandste Beursschouwburg 
geopend worden. 

Dit schitterend initiatief — 
een realistische en durvende 
blijk van Vlaamse aanwezig
heid in de hoofdstad, is in 
handen van de v.z.w. «Kul-
tuurcentrum van de Kring 
van het Vlams Gezelschaps-
leven », waarin een hele reeks 
Vlaamse verenigingen hun 
afgevaardigde hebben. 

We hopen dat de Brusselse 
Vlamingen dit initiatief zul
len steunen door hun aktieve 
belangstelling 

We maken van de gelegen
heid gebruik om de Vlaams
gezinden uit de aanpalende 
arrondissementen ( A a l s t , 
Leuven en Mechelen) er toe 
aan te zetten, het Nederlands 
kuituur- en gezelschapsleven 
te Brussel te helpen door een 
voortdurende aanwezigheids-
politiek. 

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

BRUSSEL 

Op 11 januari jl. werd de 
Brusselse gemeenteraad ge
ïnstalleerd. Met de eedafleg
ging van volksvert. D. Deco-
ninck als lid van de raad, was 
het wellicht de eerste maal 
dat een lid die eed uitslui
tend in het Nederlands afleg
de in de hoofdstad. 

Mr Deconinck gaf in zijn 
maiden-speech een uiteen
zetting over de eenmaking 
der agglomeratie met behoud 
der bestaande gemeenten als 
wijkgemeenten en over de rol 
der hoofdstad in een land 
met twee nationale gemeen
schappen. 

Bij de overdracht van be
voegdheden inzake benoemin
gen door de raad aan het 
schepenkollege, deed zich een 
eerste bekgevecht voor tussen 
burgemeester Cooremans en 
mr Deconinck : 

Deconinck : Mag ik aan
dringen dat, voor wat de 
froebelonderwijzeressen aan
gaat, ook benoemingen zou
den gedaan worden buiten de 
kring van onderwijzeressen 
die gevormd worden door de 
Stad, aangezien de Stad al
leen over franstalige instel
lingen beschikt om froebel
onderwijzeressen te vormen. 

Cooremans (in het Frans) : 
Mijnheer Deconinck, ik ge
loof dat U zich vergist. Ofwel 
hebben ze een diploma van 
grondig Nederlands, nietwaar, 
en dan stelt dit geen enkel 
probleem, ofwel zijn ze aan
geworven volgens een ander 
regime. Dit is in overeen
stemming met de wet 

Dec. Mijnheer de Voor
zitter, ik vraag alleen maar 
dat U ook benoemingen zou 
aanvaarden buiten de kring 
van die onderwijzeressen, die 
gevormd zijn door een frans
talige instelling. 

Coor. (in het Fr.) : Indien 
ik goed begrijp ,is het de taal
wet die u in de grond be
strijdt. Wij passen de wet toe, 
Mijnheer. Indien de wet niet 
met uw standpunt in overeen
stemming is (onderbreking)... 

Dec. : Het is een zeer een

zijdige toepassing van de wet, 
Mijnheer de Voorzitter. Het 
is een toepassing van de wet 
die helemaal niet strookt met 
de rol van de hoofdstad, als 
hoofdstad van de twee natio
nale gemeenschappen. 

Coor. (in het Fr.) : Het is 
waarschijnlijk in de wetsbe-
schikkingen dat er iets is dat 
U niet bevalt. Het spijt me. 

Dec. : Wil u ja dan neen 
voor Nederlandse klassen be
noemen buiten de kring van 
onderwijzeressen die gevormd 
zijn door franstalige instel
lingen ? 

Coor. (in het Fr.) : Ik laat 
u toe op te merken, Mijnheer 
Deconinck, dat u over al die 
zaken opvattingen hebt die 
niet helemaal met de mijne 
overeenkomen. 

Tenslotte verzocht de bur
gemeester, verder in 't nauw 
gedreven, dat ons raadslid 
zijn opmerkingen schriftelijk 
zou mede delen voor nader 
onderzoek. 

Berlaar-bIj-Lier : morgen, zon
dag, nieuwe gemeenteverkiezin
gen. Op 11 oktober haalde de 
lijst Volksbelangen er twee 

zetels. 

EEN SPROOKJE 

Er was eens een man, Jean Gauthier 
•was /lijn naam, een geboren en getogen 
burger van Nancy. Hij noemde zich ech
ter Hans en sprak zijn familienaam uit 
gelijk Duitsers dat zouden doen : Gau 
zoals in Gauleiter en Thier zoals in 
Tierarzt. Op een avond keerde deze man 
van zijn werk naar huis. Hij woonde in 
de rue Lunéville, maar op het straat-
naambord stond Hindenburgstrasse. Dat 
viel hem niet eens op, want hij kende de 
weg. Die dag had hij echter nog een 
boodschap te doen ; daarom nam hij de 
autobus en vroeg aan de kaartjesknipper 
een ritje tot aan de Porte de la Gratte. 
De kaartjesman antwoordde kort : ik 
versta niet, spreek toch Duits. Monsieur 
Gauthier liep rood aan, verontschuldigde 
zich en trachtte zich krampachtig te 
herinneren hoe toch die oude stadspoort 
heette. Het viel hem vlug te binnen ; om 
een of andere hem onbekende reden 
heette de Porte de la Gratte nu Mün-
chener Tor. Toen hij daar aankwam, 
ging hij in een warenhuis binnen en 
bestelde « une paire de gants ». De ver
koopster bekeek hem vanuit de hoogte 
en gaf dan de voorrang aan andere 
kliënten die Duits spraken. Tenslotte 

herhaalde monsieur Gauthier zijn bestel
ling, waarop de verkoopster hem toe
beet : « Ja, waarom spreekt u dan geen 
Duits ? Ik versta U niet ». Monsieur 
Gauthier werd weer rood, keek eens 
rond of niemand zijn verlegenheid had 
bemerkt en herhaalde toen zijn bestel
ling in het Duits. Hij prees zich intussen 
gelukkig dat hij Duits kende en zo m 
zijn geboortestad Nancy kon leven zon
der al te fel in de kijker te lopen. Hij 
moest het zich slechts afwennen, eerst 
altijd uit te pakken met zijn Franse moe
dertaal. Hoe zou het zijn oude moeder 
in een winkel vergaan , die kende name
lijk geen enkel woord Duits ? Maar de 
oude lui moesten maar, in afwachting 
van hun dood, rustig thuis blijven. 

Monsieur Gauthier kwam eindelijk 
thuis, begroette zijn vrouw en wisselde 
enkele Duitse woorden met haar. Het 
jongste kind kakelde daartussen er lustig 
op los, totdat de moeder het vermaande 
met «wil je wel eens rustig zijn, Horst !». 
Ze sprak niet de kinderen natuurlijk 
Duits, opdat die het goed zouden leren. 
Natuurlijk werd er op school alleen maar 
Duits geleerd, dubbel genaaid houdt 
echter beter, oordeelden de ouders. Frans 

zouden de kinderen wel nooit leren, 
maar dat hadden ze ook niet nodig. 

De grootmoeder zat in de hoek. De 
kinderen bekommerden zich niet om 
haar. Men kon ook niet met haar spre
ken : ze verstond geen Duits. 

Na het eten liet monsieur Gauthier 
zich in zijn zetel zakken en nam de krant 
door. Hij las de « Nanziger Neuesten 
Nachrichten », tweetalige uitgave. Vroe
ger heette het blad « Dernières nouvel-
les de Nancy », maar dat was al heel lang 
geleden. Monsieur Gauthier schaamde 
zich wel wat voor zijn gebuur, die zich 
op de eentalige Duitse uitgave had 
geabonneerd. Maar grootmoeder wilde 
het zo ; ze wou de krant ook lezen. Al
hoewel ze met het Frans van het blad 
ook wel.moeite had ; de tekst stond vaak 
vol Duitse woorden en zinswendingen. 
Dan vroeg ze haar zoon, indien hij tijd 
had en goed geluimd was, het haar dui
delijk te maken. Hij vertaalde de onver
staanbare zin eerst in het Duits, begreep 
zo wat eigenlijk bedoqjd was en ver
taalde het dan woord voor woord terug 
in het Frans. Dat de sportbladzijde alleen 
in het Duits verscheen, ergerde de groot
moeder niet. Wel stoorde ze er zich aan 
dat de familieberichten uitsluitend in 
het Duits verschenen ; ze zou wel wat 
méér dan alleen maar de namen van de 
doden of de gehuwden hebben willen 
vernemen. De aangekondigde geboorten 
verbaasden haar meest van al. De nieuw
modische namen Uwe of Ute beletten 
haar praktisch altijd, te weten of het om 
een jongen of een meisje ging. Maar de 

grootmoeder stond met haar verontwaar
diging alleen. De rest van de familie vond 
dat het zo hoorde en dat familieberich
ten toch niet in het Frans konden ver
schijnen. Wat zouden de mensen wel 
denken ? 

Monsieur Gauthier was inmiddels klaar 
met zijn krant en maakte aanstalten om 
te gaan slapen. Daarbij viel hem terug 
in, dat hij vandaag met een kennis had 
gesproken die hem verteld had van een 
weekblad dat verscheen onder de naam 
« Nanziger Stimme » en dat zich inspan
de om de Franse taal te redden. Het blad 
wekte zijn lezers op, niet toe te laten 
dat de oude Franse moedertaal van de 
mensen uit Nancy zou verdwijnen. Men 
moest met de kinderen Frans praten en 
ook de school zou enige tijd voor Franse 
lessen moeten inruimen. Monsieur Gau
thier had zich geërgerd. Wie kon van 
daag nog met zo'n kletskoek voor de 
dag komen ? Nu, deze ruziestokers zou 
den wel geen lange adem hebben en hur 
blad zou wel vlug financieel ten ondei 
gaan. Trouwens, mensen met enig zelf 
respect konden zich toch niet met zo ietf 
inlaten. Daarmee kon men zich hoogstens 
moeilijkheden op de nek halen en dooi 
de mensen scheef aangekeken worden. 
Neen, dacht monsieur Gauthier, ik wil 
mijn rust hebben, draaide zich op zijn 
zijde en sliep dadelijk in, want een goed 
geweten is een goed oorkussen. 

Dit « sprookje » vertaalden we uit 
« La Voix d'Alsace-Lorraine » (Straats
burg), ten behoeve van hen wie het 
aangaat in België, vooral te Brussel... 
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GEEN DROOM ! 
Erijeii.s in zijn Icvenshcriniicringeii 

vertelt de uitzonderlijk knappe en beken
de Duitse tolk Paul Sclimidt hoe tussen 
de beide wereldoorlogen alle diplomaten, 
die niet móésten opletten, zich gereed 
zetten om een dutje te doen als de toen
malige minister van buitenlandse zaken 
van Litauen het woord nam. Deze man 
had de gewoonte, elk van zijn grote rede
voeringen te beginnen bij de eerste 
IJtauer in het aards paradijs ! Litauen 
is ten slotte een klein volk met een 
uiterst bewogen geschiedenis, een groot 
v(dksbewustzijn en een even grote expan-
siezucht. Waarom zou zijn recht niet zo 
oud zijn als de schepping zelf ? 

Kr was natuurlijk geen enkele Litauer 
in het aards paradijs ; dat welen wij, die 
geen Litauers zijn, maar al te goed ! En 
toch, op een verstandiger, meer beschei
den wijze zeggen we dan maar met 
llezelle : « wees Vlaming, die God Vla
ming schiep ! ». Is het verschil, behalve 
dan in de vorm, wel zo groot "? Is dit niet 
even overdreven, onredelijk, onverant-
\\ oord ? 

Het woord van Gezelle werd niet 
gesproken en evenmin gedacht in ^ er-
band met het eerste ontstaan van de 
mens ; zelfs niet met het oog op de verre 
voorgescliiedenis van onze gewesten of 
van Europa. Gezelle was wél een dichter, 
maar evenzeer een \erstandig en zeer 
ontwikkeld man ! Gezelle heeft dit woord 
gezegd voor zijn eigen tijd en voor de 
toekomst, lioewel het schijnbaar over het 
verleden sprak. 

Vanaf liet allereerste begin van de 
mens, van zodra we iets over mensen 
\\ eten, staat het ook vast dat deze mensen 
hebben ingegrepen in de natuur rondom 
zich. Dat zij ook eikaars leven hebben 
« beperkt » : tot de oudste vondsten 
behoren ingeslagen schedels... Zij hebben 
hun vuisten \ersterkt door er keien, en 
hel'st scherpe, in te steken ; zij hebben 

zich \0()r hun levensonderlioud, maar 
ook voor liun \erdediging en cm Ic kun
nen aanvallen, aaneen gesloten. Dit 
eigenaardig ingrijpen in natuur en Icxen, 
dit veranderen van de bestaande toestand 
is voor de mens eigenlijk « natuurlijk >. 
In het geheel van deze ontwikkeling /ijn 
er gebeurtenissen, toestanden die dicli«cr 
bij deze normale, vanzell'sprekende, nuiir 
door de mensen \eroorzaakte, cxolutte 
staan dan andere. Deze ontwikkeling is 
als het ware mét de mens mee « gescha
pen ». Als een volk zijn levenskracht 
verliest en ten gronde gaat, is dit in 
zekere zin een natuurlijke ontwikkeling. 
Hoewel dit mis.schien alleen is gebeurd 
omdat de mannen te veel en te lang 
whisky hebben gedronken. 

De mensengemeenschappen doorslaaii 
de geschiedenis niet onbewogen en onge
veer onaangetast als de bergen en de rot
sen, even min groeien ze als van zelf 
en natuurlijk gelijk de bossen en de 
wouden. Zij ontstaan, bestaan en ontwik
kelen zich in de geschiedenis die zijzelf 
maken, zo zijn zij « geschapen ». Voor de 
religieuse mens : door God geschapen, 
niet m liet aards paradijs, maar in de 
eeuwen geschiedenis waaruit zij geboren 
werden. 

Tegenover deze « scliepping » slaat liet 
haastige maakwerk van enkele sluwe 
mensen, van een enkele gewelddadige 
gebeurtenis. Ook dit kan de « schoot der 
geschiedenis » vormen. Maar de werke
lijkheid ervan is nog te zwak, nog te 
weinig « natuurlijk > - het is nog'ttiplo-
matenwerk I 

Zoals « de dagen van mijn leven », mijn 
levenservaring, tot mijn diepste werke
lijkheid behoren, zo is ook onze lang
zame, bewogen geboorte als volk GEEN 
JjROOM, maar ons enig mogelijk uit
gangspunt I '-

Nemrod. 

Vanzelfsprekend » zijn de pendellijnen naar Brnssel 
beter dan de lijn AntwerpeM-Rij.sel... 

«tukken 

N U A B O N N E R E N . . . 

...betekent : de « Volksunie » 
ontvangen tijdens de beslis
sende periode der verkiezin
gen. Een jaarabonnement kost 
slechts 220 fr. Storten op per. 
1476.97, Volksunie, Brussel 1. 

Doe het nog vandaag, an
ders vergeet u het nog eens 
een keer. 

ONBEGRIJPELIJKE 

B E S C H E I D E N H E I D ! 

Te Hasselt heeft de Belgi-
sche-nationale T h e o ver
klaard dat hij « zijn opvolger 
benijdt». Deze schijnbaar 
zeer pretentieuze uitspraak, 
want zij veronderstelt dat de 
toestand op het einde van 
deze regering schitterend is, 
is in feite ongewoon beschei
den ! Een paar jaar geleden 
beweerde dezelfde Theo dat 
hij voor 15 jaar eerste-minis-
ter was. Nü denkt en spreekt 
hij al over een opvolger ! Zou 
er dan toch iets veranderd 
zijn ? 

D E M O K R A T I S C H E 

EERLIJKHEID 

Zonder enig protest ver
melde « Het Volk » een ma
nifestatie van Kongolese stu
denten (nu ja, het zijn geen 
Vlamingen !) ter ere van 
Loemoemba te Brussel. 

Als dr. Paardekooper komt 
spreken, krijgt hij een 
scheld-kursiefje want dan 
moet België gered en de de-
mokratie beschermd worden ! 

Innige deenleming : het is 
beslist niet gemakkelijk te le

ven als 
knecht ! 

een schrijvende 

V L A A N D E R E N 

IN EUROPA 

In het nummer van 15 ja
nuari van « Tijd », orgaan van 
het VEV, behandelt dr Guide 
Naets de pozitie der Vlamin
gen in de Europese instellin
gen. 

Dr. Naets is niet mals voor 
het officiële België, zoals 
blijkt uit volgende citaat : 
< De enkele leidende Vlaamse 
ambtenaren zijn van elke 
steun uit het < moederland » 
verstoken, in tegenstelling tot 
de ambtenaren van andere 
nationaliteiten die doorgaans 
veel vlugger carrière maken ». 

De heer Naets bepleit o.m. 
een grotere aandacht en 
waakzaamheid vanwege de 
Vlaamse parlementairen voor 
wat er omgaat in de Europe
se instellingen. 

DE D O O D D O E N E R 

Wanneer wij ijveren voor 
werk in eigen streek, krijgen 
wij vaak — meestal van kon-
servatieve kleurpolitieke zijde 
— de opmerking dat de fo
renzen graag heen en weer 
pendelen van en naar het 
werk, omdat zij aangetrokken 
worden door het «treiryni-
lieu >. 

De Ekonomische Raad voor 
Oost-Vlaanderen heeft zopas 
tussen de Oudenaardse pen
delarbeiders een onderzoek 
naar deze bewering ingesteld. 
Uit de rezultaten blijkt, dat 
praktisch de helft dezer fo
renzen de voorkeur geeft aan 
werk dichter bij huis, indien 
daarbij een loonpeil van om 
en nabij 40 fr per uur is ge

waarborgd. Het aantal der 
pendelaars, die zich in die 
zin uitspraken, bedraagt on
geveer 3.000. Zodat mag be
sloten worden dat, alleen 
reeds uit dien hoofde, er 
3000 nieuwe werkplaatsen in 
het Oudenaardse dienen ge
schapen te worden. 

Er weze nog opgemerkt dat 

de gemiddelde duur van de 
verplaatsing der 3,000 betrok
ken arbeiders anderhalf uur 
is. 

P E N D E L 

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

De provincie Oost-Vlaande
ren blijft trouwens de pende
laars-provincie bij uitstek. In 
het arrondissement Aalst 
leggen 25 % van het totaal 
aantal werknemers iedere 
dag een oendelreis van meer 
dan anderhalf uur af. In 
Dendermonde wordt dat 22 
% en in Oudenaarde zelfs 
25,6 % 

Er is slechts één arrondis
sement in heel het land met 
een • nóg hoger percentage : 
Diksmuide, met 27,8 %. 

Ter vergelijking : het 
hoogste percentage in Wallo
nië haal t Borgworm met 19,3 
%, gevolgd door Marche-en-
Famenne met 14,1 %. De vijf 
arrondissementen met de 
hoogste percentage zijn alle 
Vlaamse; Brussel en vier 

Waalse 
staan op 
plaatsen. 

arrondissementen 
de onderste vijf 

OOK HET SPOOR 

De eindeloze ellende met de 
E-3 doet ons vergeten, dat nog 
een andere verbinding op het 
trajekt Antwerpen - Gent -
Kortrijk - Rijsel absoluut be
neden alles is : het spoor. 

De verbinding Rijsel -
Kortrijk — nauwelijks 30 km 
— duurt meer dan 1 u 15'; de 
sporen op dit trajekt laten 
snelheden tot 60 km toe. 
Op de Europese spoorwegader 
Antwerpen - Rijsel is er geen 
enkele verbinding die voldoet 
aan de vereisten van het mo
derne verkeer. 

De Kortrijkse Kamer voor 
Handel en Verkeer heeft reeds 
herhaaldelijk een verbetering 
en aanpassing van het t r a 
jekt Kortrijk - Rijsel bepleit. 
Vergeefse moeite natuurlijk; 
te Brussel heeft men geen 
oor staan aan de Vlaamse 
kant. 

DE TWEEDE TAAL 
De taalvrijheid heeft in België, vanaf zijn 

ontstaan in 1830, ten nadele van de Vlamingen 
gespeeld. De taalwetten hebben het misbruik 
van de vrijheid lot op zekere hoogte beteugeld. 

De vrijheid verleend aan ondergeschikte 
besturen in zake het al dan niet inrichten van 
het tweedelaalonderwijs speelt weerom in ons 
nadeel. De toepassing van de wettelijke rege
ling die voor Vlaanderen en Wallonië de 
zelfde is, blijkt in feite een bedrog omdat ze 
geen gelijkheid en wederkerigheid inhoudt. 

Het is echter hoofdzakelijk om pedagogische 
redenen dat we de bestaande regeling moeten 
afwijzen. 

Algemeen wordt toegegeven dat de rezul
taten, inzake tweede taal op de lagere school, 
miniem zijn. Als oorzaken worden opgegeven : 
1) soms onbekwaamheid van het onderwijzend 
personeel ; 2) gebrek aan overtuiging bij het 
onderwijzend personeel dat de noodzakelijk
heid of het nut van de leergang betwijfelt ; 
3) de ongunstige werkvoorwaarden zoals 
klassen met twee of meer afdelingen, maar 
vooral de heterogene samenstelling der klas
sen aangezien de lagere school alle leerplich
tige leerlingen moet opnemen, begaafde en 
andere. 

Tweedelaalonderwijs zou in het 5e en Ge 
leerjaar slechts verantwoord zijn voor die 
leerlingen, die middelbaar onderwijs zullen 
volgen ojf technisch onderwijs A2 Al. Voor 
leerlingen die niet eens voldoende rezultaten 
behalen voor moedertaal en rekenen, is het 
op aijn minst tijdverlies én derhalve mi,sdadig 

hen te verplichten de lessen in de tweede taal 
te volgen. 

In die klassen waar twee of meer studie
jaren samen zitten kan de onderwijzer al zijn 
tijd best besteden aan het onderwijs van de 
algemene vakken, inzonderheid de hoofdvak
ken, en is het onverantwoord uren te besteden 
aan tweede taal. Toch zal dit gedaan worden 
om de konkurrentiële positie van de school 
niet te verzwakken en geen leerlingen - vaak 
de beste - te zien vertrekken naar een 
« grotere > school. Uier is m.i. het zwaarste 
argument te halen tegen het onderwijs der 
tweede taal op de lagere school. 

We moeten hier ook wijzen op het feit dat 
het voortgezet onderwijs zich niet in het minst 
baseert op de bagage in zake tweede taal die 
de leerling uit de lagere school meebrengt. Die 
bagage is ten andere te verschillend van de 
ene leerling lot de andere. Zij is niet enkel 
onbruikbaar, zij is ook overbodig omdat het 
sekundair onderwijs in veel gunstiger omstan
digheden werkt : 1) er is een selektie door
gevoerd bij de leerlingen : de minder begaaf
den hebben de weg naar het beroeps- of 
technisch onderwijs gekozen waardoor de 
klassen meer homogeen zijn geworden ; 2) in 
het sekundair onderwijs bestaan geen klassea 
met twee of meer afdelingen ; 3) al de lessen 
•worden gegeven door leraars met een gespe-
cializeerde opleiding. 

Al deze redenen zouden de v^etgever er 
moeten toe aanzetten, het onderwijs van een 
tweede taal op de lagere school af te schaffen 
en het te verschuiven naar het voortgezet 
onderwijs. De verlenging van de leerplicht tot 
16 jaar en hel invoeren van de vijfdagenweek 
in het lager onderwijs bieden daartoe de pas
sende gelegenheid. 

A.D.D. 
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V E N S T E R OP HET B U I T E N L A N D 

Soekarno stelde de Indonesiërs in kennis van zijn besluit om de U.N.O. te ver
laten, op de wijze waarop hij meestal zijn politieke beslissingen wereldkundig 
maakt : tijdens een massameeting in het grote sportstadium van Djakarta. 
Veel overleg zal aan die beslissing wel niet vooraf gegaan zijn; de Indonesi
sche vertegenwoordigers bij de U.N.O. te New-York waren volkomen verrast 
en konden de perslui minder meedelen dan die reeds wisten. 
De direkte aanleiding tot Soekarno's breuk met de U.N.O. was het feit, dat 
Maleisia opgenomen werd in de Veiligheidsraad. 
Nu is Maleisia — dit wil zeggen Groot-Maleia — de grote doorn in het vlees 
yan Indonesië. 

Maleisia bestaat uit het schierei
land Malakka — waarop Singapoer, 
Engeland's Gibraltar van het Verre 
Oosten, gelegen is — en uit Sarawak, 
d.i. het noorden van het grote Indo
nesische eiland Borneo. Soekarno 
heeft steeds aanspraak gemaakt op 
het Maleisisch grondgebied, met na
me op Sarawak; hij heeft het de 
U.N.O. uiterst kwalijk genomen dat 
over het lot van Sarawak ten voorde
le van Maleisia beslist werd door een 
beperkte kommissie van een handvol 
U.N.O.-waarnemers, die na een ver
blijf van nauwelijks enkele dagen op 
het eiland met hun rapport en hun 
aanbevelingen klaar kwamen. De op
neming van Maleisia in de Veilig
heidsraad was de druppel, die voor 
hem de beker deed overlopen. 

Het is beslist echter niet alleen om 
die prestige-reden dat Soekarno 
bruusk besloot, de U.N.O. de rug toe 
te keren. Sinds vele maanden had het 
Indonesisch staatshoofd aangekon
digd dat Maleisia in 1964 totaal zou 
ineenstorten. Voor die « nakende » in
eenstorting stak hij trouwens zelf 
een handje toe. Sarawak werd voort
durend bedreigt door infiltraties van 
terroristen en partizanen, die vanuit 
Zuid-Borneo de grens overstaken. 
Van op Sumatra werden kleine In
vasiegroepen over de 50 km brede zee-
engte naar het schiereiland Malakka 
gebracht. Soekarno was er van 
overtuigd dat het, inderdaad hybri
dische en politiek-zwakke, Maleisia 
vlug onder die prikkels zou begeven. 
En waarschijnlijk zou dit ook wel ge
beurd zijn, had niet Groot-Britannië 
zich met de grootste Britse machts-
ontplooiing in het Verre Oosten sinds 
de oorlog in Korea, achter de Malei
sische federatie gezet. 

Maleisia stortte in 1964 niet ineen; 
bij gebrek aan een sprekende over
winning besloot Soekarno dan maar, 
het jaar te beëindigen met een spek-
takulair gebaar : de uittrede uit de 
U.N.O. 

Het loont wel even de moeite, te 
onderzoeken waarom Groot-Britannië 
zich de moeite geeft, 50.000 man troe
pen en een vloot van bijna 100 sche
pen — waaronder het 44.000-tons 
vliegdekschip « Eagle » — uit te zen
den om Maleisia te verdedigen. Deze 
Britse politiek van uitgebreide mili
taire hulp werd ingezet onder de 
konservatieve regering; de huidige 
Labour-ploeg heeft de inspanning 
nog opgedreven, alhoewel zij wel al
lerminst voor « neo-kolonialistisch » 
zal willen doorgaan. 

Een blik op de wereldkaart volstaat, 
om het grote belang van Maleisia 
vast te stellen. Het is niet toevallig 
dat in dit gebied een der sterkst-uit-
gebouwde overzese Britse militaire 
steunpunten ligt : de vestingstad 
Singapoer. Wie de macht heeft over 
de Straat van Malakka, beheerst 
meteen de kortste zeeroute tussen het 
Verre Oosten en Europa of tussen de 
Oostkust van Afrika en de V.S. 

Indien Soekarno de Straat van 
Malakka zou beheersen, ware hij in 
staat het verkeer op die scheepsrou-
tes te dwingen tot een grote zuidelij
ke omweg. Engeland is ten zeerste ge
ïnteresseerd in de doorvaart van de 
Straat van Malakka : het heeft nog 
belangen in Oost- en Noordoost-Azië, 
o.m. in de kroonkolonie Hong-Kong. 

kommunistische partij buiten China : 
drie miljoen leden en miljoenen an
dere verkapte aanhangers. 

Nochtans heeft Soekarno zich steeds 
verzet tegen het feit, dat de Indone
sische kommunisten te grote invloed 
in de staat zouden krijgen. Dat hij 
daarbij regelmatig tot koncessies 
verplicht was, behoort" tot de orde der 
dingen. Zijn persoonlijkheid heeft 
zo'n sterke stempel op de Indonesi
sche revolutie gedrukt, dat deze re
volutie tot op heden andere wegen 
dan die van het kommunisme heeft 
gekozen. Speciaal om de geestelijke 
infiltratie door het kommunisme te
gen te gaan, werd trouwens een nogal 

Indonesische militairen, die heel wat 
touwtjes strak in handen houden. 

Hoe dan ook, de « gordel van sma
ragd » — het reusachtige eilandenrijk 
waar nog steeds de elite uit sno
bistische voorkeur Nederlands spreekt 
— is een der belangrijkste brand
punten van de internationale poli
tiek anno 1965. De «konfrontasi »' 
gaat om veel meer dan om staatsna-
tionalistische machts- en uitbrei-
dingshonger; het gaat, door de aan
wezigheid van China, om een poli
tieke en militaire aardverschuiving 
van ongehoorde omvang. 

Soekarno beseft dat trouwens zeer 
duidelijk. Hij heeft het beeld geschetst 

SOEKARNO: NEFOS CONTRA OLDEFOS 
De beheersing van de Straat van Ma
lakka door een vijandig Maleisia of 
door S o e k a r n o zou de Britse 
scheepvaart kunnen dwingen tot een 
omweg van meer dan 7.000 zeemijlen 
op het trajekt Hong-Kong - Rangoen. 

Deze ekonomische en strategische 
overwegingen verzinken echter in het 
niet bij het enorme politieke belang 
van Maleisia. Een eventuele ineen
storting van het gewezen Indo-China 
— ineenstorting die, gelet op de toe
stand in Zuid-Vietnam, alles behal
ve denkbeeldig is — en van Maleisia 
zou gans het politieke beeld in het 
Verre Oosten wijzigen. De Filippijnen 
zouden rechtstreeks bedreigd worden 
en Japan zou onder zeer sterke Chi-
nees-Indonesische druk worden ge
bracht. Het is duidelijk dat een der
gelijke politieke aardverschuiving 
ernstige schokeffekten zou hebben tot 
in Afrika en Zuid-Amerika, 

Meteen is begrijpelijk, waarom Chi
na zo luid heeft geapplaudisseerd bij 
de uittrede van Indonesië uit de UNO 
De Chinese geestdrift is slechts voor 
een klein deel te verklaren door het 
gevoel van frustratie dat deze grote 
mogendheid begrijpelijkerwijze om
wille van zijn niet-opneming in de 
U.N.O. koestert. In Peking is men er 
zich volkomen van bewust dat de 
greep van Indonesië naar Maleisia de 
ouverture zou zijn naar een onover
zienbare politieke ekspansie. Daarom 
ook heeft de Chinese Volksrepubliek 
reeds militaire steun toegezegd voor 
een eventuele frontale aanval op 
Maleisia : de grote krachtproef die 
in het Soekarnistisch jargon «kon
frontasi » wordt genoemd. 

Speelt Soekarno dan bewust het 
spel der kommunisten ? In het Wes
ten zijn er heel wat mensen, die dat 
zonder meer zullen beamen. We me
nen echter, dat de werkelijkheid toch 
wat geschakeerder is, Soekarno is 
vandaag nog steeds wat hij altijd is 
geweest : een Indonesisch staatsna-
tionalist. Zijn natie van bijna 100 mil
joen zielen telt de sterkste Aziatische 

abstrakte teorie — het Soekarnlsme 
— tot staatsfilosofie verheven. In ze
kere zin was Soekarno tot op heden, 
doorheen alle koncessies en kompro-
missen, een grendel op de kommunis
tische vooruitgang. 

Het is echter een publiek geheim 
dat de Indonesische staatsman sinds 
geruime tijd ernstig ziek is en de 
strijd om zijn opvolging is in feite 
reeds een hele tijd bezig. In de po
litieke sector zijn het de kommunis
ten, die met de grootste machtsargu-
menten naar de erfenis kunnen din
gen. Zij hebben echter tegen zich de 

van de strijd tussen de «Nefos» en 
de « Oldefos », de « opkomende krach
ten » en de « oude neergaande krach
ten ». In die visie is Indonesië, even
als China, Nefos. Het Westen is Ol
defos. Zolang de politieke aardver
schuiving niet heeft plaatsgegrepen, 
zegt Soekarno, kunnen de kontakten 
tussen Nefos en Oldefos er geen an
dere zijn dan gewapende en strijd
vaardige. 

De kommunist Mao doet natuur
lijk geen enkele moeite, hem dat uit 
het hoofd te praten... 

Toon van Overstraeten. 

Dia Weltwnnhe. 
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Wij stonden asn de Kruisschanssluis te Oorderen 

en keken in het nachtelijke donker van de Schelde 

naar de kontoeren van een fruitboot die langzaam 

duidelijker werden naarmate de sleepboten het 

schip dichterbij trokken in de richting van de 

toegangsgeul. De harde westerwind beet koud en 

schraal in het gelaat, zodanig dat je er na enige 

tijd hoofdpijn van kreeg. Ergens op de stroom 

trompette een scheepshoorn. Het klonk als het 

b.'aten van een hongerige koe. Dat was het teken 

voor de regen : grote druppels kwamen uit de 

wolken-ijskasten gevallen, hard voortgejaagd door 

de storm, neergesmakt lijk kogels. De mannen cp 

de kaai doken in hun jekkers of liepen over het 

staketsel het schip tegemoet om enigszins 

beschutting te zoeken achter het hoge, stalen lijf. 

De boot liep langzaam de sluis in, één toger voor 

en eentje achter om af te remmen. Polsdikke 

touwen werden aan wal getrokken, stootkussens 

tussen schip en kaai gehangen om de schokken 

op te vangen, bevelen en fluitseinen werden boven 

de wind uitgestoten. Dan lag het schip stil. 

Het is in deze omstandigheden dat 
wij kennis maalcten met wat men 
zou kunnen noemen de portiers van 
de Antwerpse haven de mannen die 
inderdaad aan de toegangspoorten 
staan van deze haven en er voor zor
gen dat de schepen vanuit de Schel
de veilig binnen geraken of omge
keerd Ze waren de jongste weken wel 
in het nieuws door de staking die in 
de havenkapiteinsdiensten begonnen 
was maar die door de opeisingsbeve-
len van de regering diende omgezet 
in een stiptheidsaktie. Het was daar
om onze bedoeling even nader kennis 
te maken met deze mannen in de 
hoop ook daardoor meer licht te 
werpen op de achtergronden die me
de oorzaak zijn van de misnoegdheid 
die zich in deze kringen doet gevoe
len. 

kruisschans 
Het voornaamste werkterrein van 

de havenportiers bevindt zich bij het 
sluizenkompleks van Kruisschans, een 
gehucht van Oorderen. Hier bevinden 
zich twee van de grootste sassen die 
toegang geven tot de dokken. Daar 
is eerst de Kruisschanssluis (door de 
een of andere stadhuispolitieker om

gedoopt tot Van Cauwelaertsluis, 
waardoor een heleboel verwarring 
ontstond omdat de Kruisschans een 
wereldwijd begrip was in de zeevaart 
en bovendien een toponomisch ver
antwoorde benaming) met een leng
te van 270 meter, een breedte van 35 
en een diepte van bijna vijftien me
ter. 

De tweede sluis is de Boudewijnsluis 
die in bedrijf is sedert 1955 en die een 
lengte van 360 m, een breedte van 45 

ren er in die tijdspanne niet minder 
dan 357.050 schepen hierdoorheen de 
haven binnengekomen en ook weer 
uitgegaan. Rekening houdend met de 
oorlogsjaren — toen er nagenoeg 
geen beweging was — is dit een res-
pektabel getal. Voor de zeeschepen 
werd het cijfer 181.341 bereikt met 
een tonnemaat van 476.169.777 ton en 
voor de binnenschepen een aantal 
van 175.709 .met een tonnemaat van 
48.806.721 ton 

VAN DE 
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WERDEN WEER GEOPEND 
m. en een diepte van 15,23 m. heeft. 
Vergelijk even bij de grootste sluis 
ter wereld, de Frederiksluis, die te 
Zandvliet - Berendrecht wordt ge
bouwd en die een lengte van 500 m., 
een breedte van 57 m, en een diepte 
van bijna 18,5 m. heeft. 

Hoewel de Kruisschanssluis van de 
drie groten de kleinste is en ook de 
oudste (zij werd in 1928 in gebruik 
genomen) heeft zij in de loop van 
haar geschiedenis toch heelwat werk 
verzet Toen zij dertig jaar bestond 
en dit heuglijk feit werd gevierd, wa-

W 
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In 1964 werden langs de Kruis
schanssluis 5032 binnenkomende zee
schepen versast en 4.521 langs de 
Boudewijnsluis, dus bijna vijfhonderd 
meer langs de kleinste, omdat de 
kleinste sluis meer voor inkomende 
schepen gebruikt wordt. Samen kwa
men er zowat 16.043 binnenschepen 
doorheen de schutinrichtingen zodat 
globaal gezien (de cijfers dienen im
mers verdubbeld, daar inkomende 
schepen er meestal ook weer uitmoe
ten) meer dan 52 000 schepen ver
werkt werden door beide sluizen wat 
neerkomt op een gemiddelde van 60 
tot 70 zeeschepen of een totaal van 
meer dan 140 schepen per dag Bij 
deze cijfers werd dan nog geen reke
ning gehouden met het varend ma
teriaal der stadsdiensten 

portiers 
Hoe ziet de bezetting van dergelij

ke sluizen er nu uit ? Welnu, daar is 
eerst en vooral de sluismeester, die 
het toezicht houdt over de beide in
richtingen : Boudewijn- en Kruis
schanssluis en die onder zijn bevoegd
heid de sasseniers en de luitenanten 
heeft, verdeeld in vier «wachten». 
Elk van deze wachten bestaat uit drie 
luitenanten, een voor de Boudewijn
sluis. een voor de Kruisschanssluis en 
een koördinator die de werking tus
sen beide regelt. De twee eersten gaan 
op de kaai'om de schepen die de sluis 
binnenkomen te meren, hierin bijge

staan door elf sasseniers : zes aan de 
Boudewijnsluis en vijf aan de Kruis
schanssluis. Men zal wellicht tijdens 
de jongste stakingen veel van post-
wachters gehoord hebben Deze wer
ken ook aan de sassen, maar zij s taan 
in voor het open- of dichtstellen van 
de bruggen, de sluisdeuren en het re
gelen van de waterstand in de schut-
kolken. Er zijn er een drietal per 
wacht aan het sluizenkompleks en zij 
werken begrijpelijkerwijze nauw sa
men met de luitenanten en sasseniers. 

Hoe bereikt nu een schip dat van
uit de zee komt zijn bestemming ? 
Eerst en vooral gaat te Vlissinge de 
rivierloods aan boord (in de sluis zal 
hij er weer afgaan en vervangen 
worden door een dokloods). Vijf of 
vier uur vóór de aankomst weet men 
te Antwerpen reeds welke schepen te 
Vlissinge voorbij gevaren zijn. Dat 
wordt gemeld via de radio-telefoni-. 
sche verbinding die rechtstreeks aan 
gesloten is met de loodsdiensten te 
Vlissinge. 

Met de schepen aie over zendtoe
stellen van hoge frekwentie beschik-, 
ken, komt men in rechtstreekse ver
binding van zohaast zij ter hoogte 
van Terneuzen zijn, zodat men alle 
gewenste gegevens kan vragen en ook 
de nodige richtlijnen kan verstrekken 
voor het binnenvaren van de sluis 
(als beurt en maneuvers). Schepen 
die over geen radiozender beschikken 
vragen, wanneer zij op de rede ko
men, om de praaidienst, door middel 
van de stoomfluit die dan tweemaal 
lang en tweemaal kort blaast. Een" 
motorbootje van de praaidiensten be-
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geeft zich langszij en de nodige for
mulieren, door de kapitein onderte
kend worden in ontvangst genomen. 
Naast de afmetingen wordt hierop 
vermeld welke lading aan boord is, 
de naam van de makelaar, gebeur-
lijk het aantal passagiers enz... 

ijoor deze mhchtingen en ook door 
deze die de diensten zelf kunnen vin
den in de voorhanden zijnde registers, 
wordt het mogelijk de schepen te 
schiften zo onder meer voor het al 
dan niet voorrang verlenen. Er zijn 
inderdaad schepen die « niet in het 
rijtje moeten gaan s taan» om hun 
beurt af te wachten, maar die bij hun 
aankomst voorrang verleend krijgen 
zo o.m passagiersschepen, tankers, 
ferry-boten, fruitschepen zonder koel-
inrichtmg, schepen met gewonden 
aan boord postschepen, enz... 

Anders wordt er wel « aangescho
ven » Dit gebeurt met een nummer-
sisteem : ieder vaartuig krijgt een 
nummer toegewezen en wacht tot het 
opgeroepen wordt langs radio of (voor 
de schepen die niet over een zender 
beschikken) via de reusachtige « ver
keerslichten » die paarsgewijze aan 
de toegangen van de sluizen staan 
opgestefd. De signaallichten zijn aan
gebracht in driehoeksvorm en worden 
vanuit het dienstgebouw bediend. 
Alnaargelang de kleur en de stand, 
kan de rivierloods op het binnenva
rend schip uitmaken wat hem te doen 
s taat Wanneer op het seinbord drie 
rode lichten aanknippen in de vorm 
van een driehoek met de Punt naar 
boven gericht, dan weet hij dat het 

wonneer 

komt 

vakbond 

los van 

politiek? 

Wat zijn nu de redenen die de per
soneelsleden van de havenkapiteins-
diensten (en waarbij deze werkzaam, 
aan de sluizen tot de voornaamste 
behoren) hebben aangezet tot staken. 
Wij zullen hier de klachten van het 
sluispersoneel naar voren brengen, 
daarbij bedenkende dat in grote l i j 
nen ook bij de andere takken (als de 
sleepdienst) dezelfde grieven geuit 

werkt om toe te laten dat er betaald 
verlof zou kunnen genomen worden, 
hoewel ook hier de regeling veelal in 
het honderd loopt en er soms tot tien 
verlofdagen toe niet kunnen geno
men worden. 

Een en ander vloeit voort uit het 
gebrek aan personeel. Dit wordt wel 
geïllustreerd door het volgende voor
beeld : vóór de oorlog werd de Kruis-

maar de portiers werken onder dwang 

schip zich moet klaarmaken om de 
sluis binnen te gaan. 

Voor de sasseniers en de havenlui-
tenanten begint dan het zwaarste 
werk ; trossen aanpakken, vastleggen 
of losgooien. stootblokken aanbrengen 
en het schip naar zijn vooraf bestem
de plaats in de sluis leiden. De lui
tenanten doen dit door middel van 
fluitsignalen (één lange stoot is 
« stop », twee korte betekent « voor
uit » en drie korte wil zeggen « ach
terui t») soms ook door (uiteraard 
geschreeuwde) mondelinge bevelen. 

grieven 
En hierbij is het niet ongepast het 
voorstel te opperen om deze mensen 
uit te rusten met een walkie-talkie, 
wat heelwat moeilijkheden en onge
makken uit de weg zou ruimen. Voor 
de rest vermelden wij dat de voertaal 
met de vreemde schepen het Engels 
is. 

worden, namelijk het niet vergoeden 
van nacht- en zondagwerk. De dienst
uren voor het personeel der sluizen 
zijn verdeeld over drie wachtbeurten: 
een dagbeurt van 8 uur 's morgens tot 
16 uur 's namiddags, een van 16 tot 
22 uur en een nachtshift van 22 uur 
tot 8 uur 's morgens, 's Zondags ech
ter wordt er vrijwillig twaalf uur 
doorgewerkt dit om het mogelijk te 
maken dat er om de veertien dagen 
een zondag vrij zou zijn, dus twee per 
maand. De maandag is dan ook de 
kwaadste dag voor diegenen die 's 
zondags wacht hebben gedaan : de 
ploeg die 's morgens — na een nacht
werk van 12 uren — huiswaarts gaat, 
moet te 4 uur 's namiddags weer op
gaan Ook de feestdagen brengen 
geen verpozing : wij spraken een sas-
senier die in zijn 8 jaar dienst geen 
enkele maal het Sinterklaas-feest van 
zijn kinderen heeft kunnen beleven en 
een luitenant die in 6 jaar het Paas
feest niet thuis heeft gevierd. Vijf-
dagenweek is er ook-nog niet zoals 
dat eigenlijk zou horen te zijn, want 
in de zomer wordt er zes dagen ge-

schanssluis bediend door 1 luitenant 
en 9 sasseniers, daar waar er nu 
slechts 12 sasseniers en 2 luitenanten 
voor de twee sluizen samen aanwezig 
zijn, dit bij een verhoogde scheep
vaartbeweging en een snelle verho
ging van tonnemaat en omvang der 
vaartuigen. 

Bijaldien worden ook zware eisen 
gesteld in verband met de aanwer
ving van personeel. De sasseniers 
moeten, alvorens aan het eksamen te 
kunnen deelnemen, twee jaar zee
vaart ofwel drie jaar binnenvaart 
achter de rug hebben. De luitenanten 
dienen ook de nodige jaren « zee » te 
doen. Hun graad komt overeen met 
deze van eerste luitenant ter lange 
omvaart. De wedde echter van een 
eerste havenluitenant is slechts te 
vergelijken bij deze van bijvoorbeeld 
een tweede luitenant rivierloods, met 
dit verschil dat voor deze laatste de 
jaren vaart meetellen in de dienst
jaren die in aanmerking komen voor 
de pensioenregeling en de wedde-
bepaling. De havenluitenanten zijn 

allen steeds 28 jaar voor ze in stads
dienst komen en geraken bijgevolg 
nooit aan een volledig pensioen. 

eisen 
Bovendien, en dit is wel het voor

naamste bezwaar, worden de overuren, 
het nachtwerk en het zondagswerk 
niet vergoed zoals het hoort en zeker 
niet zoals dit in andere diensten (bij
voorbeeld de kraandrijvers en de 
graanzuigers) wel het geval is. Juist 
omdat men hier het voorbeeld had 
van betaling via een premiestelsel 
met gelden van de privé-firma's. en 
nadat alle andere voorstellen, schip
breuk hadden geleden, formuleerden 
de betrokkenen ten lange laatste ook 
hun eisen in die richting. Zoals Mr 
Schiltz het in dit blad aantoonde, wa
ren de privéfirma's bereid voor deze 
vergoeding in te staan (zij waren 
zelfs bereid hogere liggelden aan de 
stad te betalen zo deze gelden zouden 
aangewend worden voor de havenka-
piteinsdiensten) maar zijn het de lei
ders van het (socialistische) A.C-O.D. 
geweest — die — met medehulp der 
Christelijke vertegenwoordigers in het 
Antwerpse schepenkoUege de staking 
hebben gebroken, inzoverre dat er 
alleen nog maar sprake bleef van een 
stiptheidsaktie, die — ook al word er 
door radio. T.V en pers over het al
gemeen weinig over gezegd — toch 
rezultaten heeft gehad en nog heeft. 
Toen wij deze reportage maakten 
(verleden zaterdag) lagen er te Vlis-
singe veertig zeeschepen te wachten 
en even zoveel in de Antwerpse ha-
>̂ en zelf. 

Alles bijeen is het optreden van de 
lode vakbondleiders een duid^l'jke 
demonstratie van wat de verpoliti-
zering: der sindikaten met zich kan 
brengen. Niet het belang van de 
werknemer (in dit geval het perso-
leel van de havenkapiteinsdiensten 
anz...) geldt, maar wel het zogenaamd 
prestige van een aantal gearriveerde 
bonzen 

Üiüt Ue Lie 
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(vervolg van blz. 3) 

het wel met enige verrassing, vast 
• da t een iKi van öe meerderheid — 
nl de achtbare heer Cude l — van
op deze tribune geen 20 F soldij maar 
30 F vraagt Uit dit voorstel zal ik 
onthouden dat er buiten onze fractie 
toch iemand zal zijn om ons amen
dement te steunen. Wij verwachten 
dat hij tenminste zo konsekwent met 
zichzelf zal zijn. 

Wij hebben het bedrag van 20 F 
gehandhaafd — hoewel wij weten dat 
het onvoldoende is mede met het oog 
op de stijging van de indeks ten op
zichte van 1962 en 1963 — omdat wij 
deze verhoging voor onmiddellijk ver
wezenlijkbaar houden. 

Verleden jaar was de minister zo 
vriendelijk, mijn amendement sym-
poliek te noemen. 

Maar daarmee zijn de soldaten 
met bijster gebaat. 

Ik zou de minister dan vragen, de
ze sjnnpatie om te zetten in een ver
hoging van niet eens een half pro
cent van zijn budget Het zou slechts 
een totale verhoging betekenen van 
'91 miljoen. 

Terecht is er reeds op gewezen dat 
de opeenvolgende verhogingen van 
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Veel vlagvertoon, parade en dienst. Uurloon : nog geen 2 fr. 

neer er dezelfde verhouding zal 
zijn als bij de miliciens, nl. ruim 
60 % nederlandstaligen en 40 % 
franstaligen. Deze verhouding zelfs 
met de cijfers die de minister ver
strekt, — en ik heb daar reeds voor
behoud voor gemaakt — is lang nog 
niet bereikt en wat veel erger is, ze 

als deze wet geïnterpreteerd wordt, 
bhjft er een onrechtvaardige ach
terstelling van de Vlamingen in het 
leger. Wij zullen steeds deze wets
interpretatie blijven bekampen en 
de Vlaamse openbare mening blijven 
inlichten over deze ondemocratische 
en onaanvaardbare discriminatie. 

E6R0TING VAN LANDSVERDEDEGING 
2 en 3 F niet de psychologisch schok 
verwekten die men normaal had 
kunnen verwachten. De soldaten voe
len het niet aan als een verhoging, 
zij voelen het hoogstens aan — en 
in feite is het ook niet meer — dan 
een aanpassing a^n de indeks. 

Ik dring er nogmaals op aan de 
soldij op 20 F te brengen Het is een 
minimum en zelfs onder het mini
mum Een soldaat die uit een gezin 
komt waar men geen extrazakgeld 
kan verstrekken, kan het best ge
bruiken. 

In het verslag lees ik dat de Ne-
deilandstalige lagere officieren 50 
% uitmaken van het effektief. Voor 
de hogere officieren zou dat 28 % 
en voor opperofficieren 25 % zijn. 

Ik ken de criteria niet die hier wer
den aangelegd, maar zelfs als die 
criteria objectief zijn en deze pro
centuele berekening ernstig Is ge
beurd dan nog kunnen wij met deze 
reeele of fictieve verbeteringen geen 
genoegen nemen. 

Voor ons is het vanzelfsprekend 
dat bij alle officieren, zowel de la
gere als de opperofficieren, er maar 
een normale toestand zal zijn wan-

zal nooit worden bereikt. In de Com
missie heeft de minister verklaard 
dat voor de opperofficieren er een 
50-50 verhouding zal zijn. Hij be
roept zich daarbij op de taalwet op 
bestuurszaken van 1963, waar de 
functies vanaf de rang van directeur 
met de verhouding 50-50 voor de ne
derlandstaligen en franstaligen wor
den toegekend. Dat betekent dat 
ruim 60 % nederlandstahge officie
ren maar 50 % kansen hebben om 
generaal te worden en dat betekent 
verder dat 40 % franstaligen offi
cieren eveneens 50 % kansen hebben 
om generaal te worden. Dat komt 
hierop neer dat de Vlamingen 50 % 
minder kans hebben dan de frans
taligen om generaal te worden. Dat 
is een onaanvaardbare discriminatie 
die wij onmogelijk kunnen nemen. 
En deze discriminatie is een inter
pretatie van een wet, gestemd door 
een meerderheid van Vlamingen! 

Het is gewoon verbijsterend vast 
te stellen dat men doktert aan een 
grondwetsherziening om de minder
heid te beschermen, terwijl de meer
derheid in dit land bij de wet en in 
feite wordt geminoriseerd. Want zo-

In de brochure « Landsverdediging 
1961-64 s> lezen wij dat de eentalig
heid van de compagnies en batal
jons is verwezenlijkt en dat men er 
naar streeft de brigades eentalig te 
maken. Volgens de opstellers van de 
brochure zou dan de inrichting van 
het leger, na haast 30 jaar, zijn ver
wezenlijkt volgens de geest van de 
taalwet van 1938, die de oprichting 
van eentalige divisies voorzag. De op
stellers hebben hiervoor een handig
heidje bedacht. Zij hebben de briga
de omgedoopt tot het ekwivalent van 
de divisie in 1939. Misschien is de 
vuurkracht van de huidige brigade 
het ekwivalent van de vooroorlogse 
divisie. Maar het is toch duidelijk 
dat hier de vuurkracht niet de maat 
staf mag zijn maar wel het effec
tief, als het gaat om de toepassing 
van de taalwet. De bedoeling van de 
wet van 1938 was namelijk, dat de 
betrekkingen van de officieren lïiet 
de manschappen zouden gebeuren in 
de taal van de manschappen en even
eens de gelijkstelling van beide 
landstalen te verwezenlijken in de 
officiersbetrekkingen tot de hoogste 
rang. Om dit doel te bereiken wou 

de wetgever de grootst mogelijke 
eentalige eenheden — zoals de di
visie — opgericht zien, om op die 
manier de hogere commando's en 
staven te verplichten het Nederlands 
als diensttaal voor de hoogste offi
ciersbetrekkingen te gebruiken. Al
leen op die manier is de gelijkwaar
digheid van het Frans en het Neder
lands tot op het hoogste vlak te ver
wezenlijken. Deze eis zou vanzelf
sprekend moeten zijn in een land 
waar de meerderheid Nederlandsta
lig is en in een leger waar de neder
landstahge miliciens ruim 60 % van 
het contingent leveren. 

Verder wordt er nog herhaaldelijk 
misbruik gemaakt van art. 24 van de 
taalwet om het overwicht van het 
Frans in de gemengde eenheden te 
verzekeren. Zulks is klaarblijkend in 
strijd met de bedoeling van de wet
gever. De juiste interpretatie van dit 
artikel werd weergegeven door Mi
nister Denis, die in een nota van 22 
november 1938 voorschreef, dat de 
taal van de meerderheid van de on-
dereenheden de taal zou zijn van de 
top. 

Dat is het Nederlands. De bedoe
ling kan niet anders geweest zijn 
dan dat het stafwerk en de hogere 
officiersbetrekkingen in het Neder
lands zouden gebeuren, met uitzon
dering vanzelfsprekend voor de 
Franstalige ondereenheden. 

Om al die redenen vragen wij de 
oprichting van een Nederlandstalige 
divisie. Het is mogelijk vermits er op 
dit ogenblik twee Nederlandstalige 
infanteriebrigades zijn en een pan t 
serbrigade. De oprichting van een 
Vlaamse divisie zal in hoge mate ge
zonde toestanden in het leger helpen 
tot stand brengen. Wij verwachten 
dat hiertoe zal worden overgegaan 
omdat de wetgever van 1938 het ge
wild heeft en omdat het billijk en 
normaal is. 

H E T A L G E M E E N 
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HAVENMOTIEVEN IN GLAS EN LOOD 
Enige jaren geleden nam kunstglazenier Ivo Bakelants zich voor, drie-
jaarlijke individuele tentoonstellingen te organiseren die zijn artistiek 
evolutieproces duidelijk zouden stofferen. Zijn eerste grote tentoonstelling 
hield hij in 1961 te Antwerpen onder het motto « Heiligen uit de Oude Neder
landen ». Als tweede triënnale volgde van 31 oktober tot 11 november jongst
leden de tentoonstelling « Havenmotieven * in De Gouden Ram te Antwerpen. 
Weliswaar werd het geen tweede individuele tentoonstelling daar we er te
vens gekonfronteerd werden met het werk van de kunstkeramiste Tony Cools. 
Louter toeval was dit niet want tijdens de loop van de ekspositie traden beide 
kunstenaars in het huwelijk. Hoewel beiden in het leven en in de kunst ver
bonden zijn, moet ik hun respectievelijk werk afzonderlijk bespreken, vermits 
hun oeuvre uiteraard sterk verschillend is én door de essentie én door de 
evolutie. 

ivo bakelants 

en toni oools 

Ivo Bakelants wenst met het tei 
toongestelde werk een nieuw piktura tl 
havenbeeld te scheppen in het per 
pektief van zijn eigen ideologisch i \ 
technisch denken. Geruime tijd ô  
fende de Antwerpse haven een grote 
aantrekkingskracht op hem uit zod t 
hij zijn inspiratie ging puren in t 
zuivere havenpoëzie en de ruwe rei 
liteit van het dagelijkse leven in de 
haven. Dit bracht mee dat hij uiter t 
vertrouwd werd met het havenbeel l 
en een bizondere interesse opbracht 
voor de havenaktualiteiten. Piktura 1 
gezien werd het havenbeeld in onze 
plastische kunsten steeds te roman 
tisch weergegeven met uitzondering 
van de schilder Antoon Marsboom. 
Hoewel het havenbeeld eerder aanlei
ding geeft tot figuratief werk, kan de 
hedendaagse havenstruktuur de ba-
zis zijn van een doorgedreven style-
ring of abstraheren op het atelier. 
Door het hoofdzakelijk vertikaal, ho
rizontaal en diagonaal lijnenspel der 
havengezichten is Bakelants onder 
artistieke hoogspanning geraakt, met 
de drang om zich als Vlaams-natio
nalist te uiten via een soort artistiek 
sociaal-realisme. 

Na anderhalf jaar intensieve voor
bereiding heeft hij het beeld en de 
problematiek der haven geestelijk en 
technisch uitgekiend en kwam zo tot 
een reeks van kunstglasramen, die de 
grondslag vormen van een nieuwe 
evolutie. Vooral zijn nieuwe opvatting 
over de loodverdeling van het glas
raam mag gedurfd en baanbrekend 
worden genoemd. Wanneer in vroe
gere werken de loodverdeling nog 
steeds ondergeschikt was aan de ei
genlijke uitbeelding, dan hecht hij nu 
In de eerste plaats een groeiende be
tekenis aan het lijnenspel van het 
lood. Nu spreekt de loodverdeling een 
eigen taal door de typische, losse 
struktuur welke ze heeft verworven. 
Meer en meer verwerkt Bakelants 
lood van diverse breedten, zodanig 
dat er zich een eigen loodekspressie 
ontpopt. Daar het spel der loodlijnen 
ten dele los s taat van de werkelijke 
vormgeving ontstaan er twee aparte 
strukturen : deze der loodverdeling 
en deze van de fiktieve uitbeelding 
van het onderwerp. Anders geformu
leerd : een bepaald fragment kan 
door het spel der loodlijnen zich ont
wikkelen tot een glasraam in een 
glasraam, tot een eigen geheel dat 

Ivo Bakelants : « havenmotief ». 

harmonisch verwant blijft met de 
gehele struktuur. 

De havenmotieven bieden een 
uiterst gunstige gelegenheid tot de 
ontwikkeling van dergelijke techniek, 
omdat het lijnenspel van kranen, 
scheepsrompen, masten en andere 
havenattributen gedomineerd wordt 
door vertikalen, horizontalen en dia
gonalen. Daarnaast verkreeg de 
schildering ook nieuwe waarden. Met 
het beschilderen van het glas beoogt 
Bakelants niet meer de zuivere weer
gave van de details. Eerder wordt de 
schildering ondergeschikt aan de 
loodverdeling, waarvan ze een direk-
te voortzetting is. Dit kan dan omdat 
de mogelijkheden der loodverdeling 
bepaald begrensd zijn in het kader 
van het glasraam. 

Zonder bepaalde -ismen aan te kle
ven — what's in a name ? — beweegt 
Bakelants' recent oeuvre zich meer en 
meer in een ruimtelijke dynamiek, 
waarin de glazenier naar de rationele 
kracht der vormgeving zoekt. Schep
pend uit innerlijke nooddurf en ge
louterd door zijn zelfstandig denken, 
weet Bakelants de materie voortdu
rend beter te bezielen, met het gevolg 
dat zijn werk een volwassen bevesti
ging wordt van een zeldzaam karak
ter als kunstenaar. 

Voor Tony Cools werd deze ten
toonstelling een eerste kontakt met 
een ruimer publiek. Voor velen nog 
onbekend, houdt ze wellicht een rijke 
belofte in door haar zeldzaam talent 
en temperament. Als kunstkeramiste 
poogt ze de essentie van het schone 
op persoonlijke wijze vorm te geven. 

De keramiekkunst is één der oudste 
kunstuitingen met aan de bazis de 
dankbare dienstbaarheid van de klei. 
Het technische wordingsproces (ont
werp - boetseren der vorm - ruwbak 
- drogen - glazuren - glazuurbak), 
vergezeld van technische trukjes en 
ambachtelijke recepten, waarborgt 
nog geen artistiek resultaat wanneer 
de geestdriftige liefde van de kunste
naar ontbreekt. Tony Cools brengt 
ons de verruimende boodschap van 
de keramiek, niet als loutere funk-
tionele onderworpenheid aan de ar-
chitektuur, maar wel als een uiting 
van haar typische, vrouwelijke ge-
dachtenwereld. Hier denk ik aan één 
harer eerste werken : het poëtisch 
zuiver « Eekhoorntje ». De ronde lij
nen, de modelleringen, de inkrassin-
gen, de verrassende kleureffekten 
roepen onmiddellijk een bepaalde 
stemming op die instinktief gedragen 
wordt door de bezielende ademstoot 
der kunstenares. Met haar recent 
werk streeft Tony Cools naar techni
sche versobering. Zodat in de streng 
vereenvoudigde vormgeving de pri
maire kracht schuilgaat welke de 
keramiek, bevrijd door de inspiratie, 
tot een nieuw levensteken laat aan
groeien. Zo heeft de kunstenares in 
« Moeder en Kind » de ware essentie 
van de keramiek gevonden. Door de 

sober-smaakvolle aanwending van 
glazuren — het moeilijkste en meest 
delikate element in deze oeroude 
kunst — zijn de donkere aardkleuren 
in elkaar gevloeid tot een ondefinieer
baar brons, bruin of turkoois. In « De 
Hoop » komt een fascinerend streven 
tot een meer spontaan vlakkenstel 
•tot uiting, door het suggestief weer
geven van opwaartse strevingen en 
de gevarieerde inkuilingen, welvingen 
en doorbrekingen in de zeer broze 
huid van deze kreatie. Het geheel 
wordt nog duidelijker geaksentueerd 
door de smaakvolle kombinatie van 
het aardewerk met kleine stukjes 
glas en het verwerken van goud in de 
kleurgeving. In andere werken als 
vazen, kruiken en allerlei figuurtjes 
komt de hevige passie tot kreëren en 
de technische vitaliteit van de kunste
nares nog scherper tot uiting. Het 
meest verheugende bij deze jonge 
kunstenares is, dat in haar oeuvre de 
keramiek duidelijk de rechten van een 
aparte kunsttak verwerft met de ei
sen van een hogere scheppende orde. 

Alhoewel dit artistieke echtpaar, 
in technisch opzicht, in twee diame
traal tegengestelde sferen hun res-
pektievelijke kunsttakken beoefenen, 
geloof ik toch dat hun artistieke idee
enwereld dezelfde is, zodat ze in hun 
kunst erg nauw met elkaar verbon
den zijn. Het is nu aan het publiek 
om zich over de mogelijkheden van 
de scheppingen van het echtbaar te 
bezinnen en ze te onttrekken aan de 
beperkte ruimte van de ekspositiezaal 
en te brengen in die van het volle le
ven. Want de hedendaagse mens heeft 
nood aan inkeer, aan serene verin
nerlijking. 

Frans Bellon 

IN DE K.V.S. 

TONEEL TE BRUSSEL 
Met « De Getatoeëerde Roos » van Tennessee Williams bereikt de K.V.S. een 
hoogtepunt van het seizoen, zowel wat het stuk als de vertolking betreft. 
Volgens de verklaringen van de schrijver zijn we allen « beschaafde mensen, 
wat betekent dat we in onze binnenste diepten onbeschaafde wilden zijn die 
naar buiten uit enkele vormen van beschaafd gedrag vertonen ». , 

Verder getuigt hij dat hij « een groot 
aantal zwakke en wrede mensen ten 
tonele heeft gebracht >. Dit is een harde 
werkelijkheid, want van de drie door de 
K.V.S. gespeelde werken : « Kat op een 
heet zinken dak », « Tramlijn begeerte » 
en « De getatoeëerde Roos », kan men 
zeggen dat de hoofdpersonages oneven
wichtig zijn of toch onbeheerst of met 
weinig zelfcontrole en dat aan him han
delingen en reakties slechts via het Freu-
disnie een logische uitleg kan gegeven 
worden. 

« De getatoeëerde Roos >, dat enorme 
kwaliteiten bezit wat gegeven, dialoog 
en technische opbouw betreft, speelt in 
het midden van de Siciliaanse immigran
ten in het zuiden van de Verenigde 
Stalen. 

In deze speciale kringen brengt de 
auteur ons het gevoelsleven voor ogen 
van de primaire personages door een 
opmerkelijke en realistische ontleding, 
maar ook met een warm en begrijpend 
hart. Dit gevoelsleven slaat vooral op de 
erotische liefde van een vurige Sici
liaanse voor haar*man, terwijl de drie 
andere hoofdpersonages slechts in fimk-
tie van haar optreden. \'a de dood van 
haar man vervalt ze iii een volledige 
apathie, tot ze zekerheid kriigt dat hij 
haar vroeger ontrouw is geweest en ze 
zich opnieuw, met haar zuiders tempera
ment, in volle overgase, als een lawine, 
in een seksuele liefde slorl. De psycho-
seksualitcit speelt bij haar een grote rol , 
ze is sterk aan driftpsychologische begin
selen ondcihe\ig : de ontrouw van haar 
man is voor haar de aanleiding tot nieu
we liefdesesbattementen, de oorzaken zou 
Frcud gevonden hebben in de driejarige 
opstapeling van niet bevredigde « Tages-
leste » die zich ontspannen en ontlaste» 

in een nieuwe, niets ontziende roes waar 
door ze weer tot leven komt. Het is een 
sterk onderwerp van libido, hard maar 
ragfijn uitgestippeld, doorweven - voor 
het hoofdpersonage - met een diep inge
worteld mysticisme (wat een kontrast 
met de liefdesroes !) dat uitdooft als een 
kaarsje als Eros overwint - men ziet : 
Tennessee Williams is een meester in 
het vak. 

Voor de vertolking staat de vurige 
Siciliaanse natuurlijk in het brandpunt. 
Ze is niet alleen het interessantste per
sonage maar uitermate interessant op 
zichzelf, staat bijna voortdurend op het 
toneel, he\ig in aktie en reaktie : een 
zeer moeilijke opgave, die slechts door 
een prima kracht kan aangepakt worden. 
Waar we over Yvonne Lex niet altijd 
lovend kunnen spreken, getuigen we 
graag dat we ditmaal onvoorwaardelijk 
haar prestatie kunnen loven. Zelden 
zagen we zo een alles overrompelende 
weergave van een moeilijke rol, uiet 
steeds de juiste mimiek, het passende 
spel, de treffende toon, het heftige (Ita
liaanse) onderlijnende gebaar. 

De drie andere voornaamste rollen 
worden verdedigd door Chris Lomme, 
ook ditmaal uitstekend als het 15-jarig 
dochtertje, Jef Demedts die, als steeds 
spelende met volle overgave en rijk 
talent, van de nieuwe minnaar een in
slaande figuur tekent, en Alex Cassiers, 
een jonge, beloftevolle kracht, die van 
de naïeve verliefde van het dochtertje 
een juiste opvatting heeft en die men 
verder een grotere kans mag geven. 

Het is voor het hele gezelschap een 
biezonder inspannende avond, maar met 
een uitzonderlijk prachtig rezultaal, 
waarvoor ook regisseur Kris Betz har
telijk dient gefeliciteerd. 

J.V. 
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PERS-
SPIEGEL 

Hoofdpunten in het nieuws van deze week 
waren nog steeds de tribulatlcs rond de 
grondwetsherziening. Het ging de meeste re-
dakteurs daarbij minder om de zaak zelf, 
dan wel om de wijze om uit de gegeven si
tuatie — het liberale haar in de boter — 
ïoveel mogelijk elektorale munt te slaan. 
Zowat iedereen beschuldigde iedereen van 
plat elcktoralisme : de Vlaamse PVV ers de 
CVP-ers en socialisten en vice-versa. 

Bij dit gehan-ewar aan de startlijn voor 
de nakende verkiezingen verzonk de water
ellende in de Vlaamse provincies en het 
Maasdal praktisch in het niet. Minder op
gemerkt dan in norma'e omstandigheden 
Bl-'ef ook de staking in de petroleumnijver-
l i ë i ' . Ze duurde te kort om werkelijk last 
te brzorgen en bovendien leverden onze 
waarde landgenoten zich met hartstocht 
ove. aan de sport' die ze doorheen een hele 
gesrh arienis van oorlogen en bezettingen 
tot een ware kunst hebben verheven : het 
h»m teren. 

Laat ons dus nog maar eens de grond
wettelijke praat van de gebreveteerde praet-
vae.-s der kleur- en andere kranten door-
wOist;;Ien. 

HET BELANG VAN LIHBURC 

Buigt zich nog eens over het geval De 
Saeger. Daaibij wordt onthuld dat. behalve 
De haeger, de Vlaamse CVP-onderhande-
laa s het roerend eens waren met de grond
wetsvoorstellen van de partijvoorzitters der 
C \ P en BSP. 

« Men weet dat de h. De Saegar de Ronde 
Ta .e conferentie hecit verlaten, omwille 
ovcr de taalkwesties ingenomen standpun
ten en ook omdat hij zich niet wil neer
leggen bij het door de partijvoorzitters uit
gewerkt voorstel betreffende de zogenaamde 
waarborgen aan de Waalse minderheid. De 
h. D Saeger meent, dat dit voorstel neer
komt op een waarachtig vetorecht. Die 
m e n n g wordt echter niet gedeeld door de 
andere Vlaamse CVP-ondeiliandelaars - en 
daarom blijkt de h. De Sanger een steun 
te zoeken in de parlementsgroepen. Men 
kan met de vingertoppen aanvoelen, dat 
het nationaal comité van de CVP zich daar
mee g st ren cok heeft bez-ggehouden. 

<( i e t Beian;-. van Limburg » moge dan 
al, warseh i jn l i k uit akute nood aan kopij. 
De .-aeger's houding in alle ernst bespre
ken, het b ijft er niet minder een zeer goed
koop elektoraal manoeuvertje om. 

De Stem van het Volk 
Het officieel, maar zeer mager orgaan 

van de Vlaamse CVP, houdt zich dan ook 
n i ' t b:zig met de wissewnsjes van De Sae
ger. Het blad stelt een verheugende una

nimiteit vast bij de Vlaamse CVP-ers. 
« Onze onderhandelaars in de dfiepartijen-

commissie hebben trouwens het volste ver
trouwen van de hele parti j , en de Vlaamse 
onderhandelaars — meer speciaal dan — 
kimnen beslist rekenen op het vertrouwen 
van de leden van de Vlaamise vleugel. Zo
iets zal natuurlijk onze tegenstrevers, de 
hrren die het altijd vow het zeggen heb
ben maar nooit enige verantwoordelijkheid 
moeten nemen nog wat driester maken in 
het leveren van kritiek op de stoute Vlaam
se CVP-ers. Gelukkiglijk zijn wij al wel 
wijs genoeg om ons niet tezeer om die lui 
te bekommeren. Hun geroep dient overi
gens slechts maar om de goegemeente op 
een dwaalspoor te brengen en het hele ge
val in een kunstmatige nevel te hullen. 

Dit doet ons denken aan de kwestie van 
de taalwetten. To;n de taalwetten bespro
ken werden in het Parlement had diezelf
de Volksimie-hoek ook alleen maar kritiek 
te leveren... maar enkele maanden later 
kwam uit diezelfde hoek het veto : er mag 
niets veranderen a a n die taalwetten waar
voor Vlaanderen zich volledig heeft inge
zet. 

Laat u dus niet be-tnemen. De Vlaamse 
CVP-ers weten wat ze willen en het door 
hen ingenomen sandpunt is degelijk over
wogen. » 

Het beste in dit meestfrUjk stukje proza 
is de bewering dat do Volksunie nu plots 
wi d geestdriftig zou geworden zijn over de 
ta-hvetten. 

Dat lijkt ons nogal een hees geluid uit 
de « Stem van het Volk ». 

BECO 
BRANDSTOFFEN 

Tel. (03)32.04.77-32.02.10 

DE NIEUWE GIDS 
Monjteur van Theo Lefèvre, behandelt 

het probleem der grondwetsherziening op 
heel erg hoog vlak. Van Haverbeke-Bre.vne 
klom ;n zijn beste pen om, met de nodige 
vaderlandse tremolo's, de PVV-ers een veeg 
uit de pan te geven. 

« Wij hebben ons totnogtoe geen enkel 
ogenblik ervan onthouden, aan de drie par
tijvoorzitters de hulde te brengen die ze 
om hun nationale zin verdienen. En ook 
alle ieden van de rondetafelconferentie heb
ben zich zware mspanningen getroost om 
in een eerbaar veigelijk aan Vlamingen en 
Walen datgene te geven wat hen moet toe
laten vredelievend te blijven samenwerken. 

Wij betreuren dat een van de voorzitters, 
gedreven door een invloedrijk deel van zijn 
partij , aan de nationale epndracht thans 
afbreuk doet. 

Maar wij willen nog nopen, tegen alles 
in. dat de partij-instanties van de PVV, 
die vrijdag bijeenkomen, de ernst van de 
toestand zullen overwegen en dat de h. 
Vanaudenhove u teindelijk een akkoord zal 
kunnen bekrachtigen dat toch de vrucht is 
van de inspanningen van de drie voorzit

ters en waartoe hij zelf veel heeft bijge
dragen. Het zou Brussel en het land veel 
schade besparen. » 

Zo ziet het verkiezingsproza er in B Igië 
uit : de allerhoogste belangen worden steeds 
weer gemobiliseerd wanneer Jef of Sooi er 
toe moeten a- '" '3cht worden, het boUeke 
achter de juiste naam zwart te maken. 

Leert ons, wat al dat gezwam rond de 
grondwetsherziening feitelijk waard is. In 
dit flinke onafhankelijke weekblad schrijft 
de heer De Bondt : 

« De gehele operatie van de herziening 
van de grondwet is thans gekoncentreerd 
in het vinden van een waarborgformule, die 
de zogenaamde Waalse vrees voor minori-
zering zou dienen weg te nemen. De onno
zele Vlaamse ganzen t racht men te paaien 
op een dubbel vlak. Zij zullen de automa-
tisclie zetelaanpassing verwerven en de 
waarborgregeling zet een « stuitblok » (fa
brikaat van Schildwacht) achter de Vlaam
se opgang, zodat wij de grote overwinning 
behalen... niet meer achteruit te worden ge-" 
worpen... mits we ervan af z e n vooruit te 
willen gaan! Kiebooms zegt 't nog onbe
schaamder, waar hij sclirijft, ter verdedi
ging van dit akkoord, dat « de geest be
langrijker is dan de letter ». De naïviteit 
en de ruggegraatlooshe d van deze op een 
ander vlak dikwijls verdienstelijke mensen 
in de politiek, grenst aan het ongelooflijke! 

Zij verdedigen een akkoord, waarop zij 
geen beslissende mvloed hebben kunnen uit
oefenen, omdat het « achter hun rug i> werd 
opgesteld, een akkoord dat zij. wat de es
sentie betreft, persoonlijk niet goedkeuren. 
Zij verdedigen het alleen omdat zij hun 
partij moeten volgen, zelfs in haar dwaas
heden. » 

Dat lijkt ons inderdaad een voortreffe
lijke samenvatting van de hele situatie. Aan 
de regionale weekbladpers in Vlaanderen 
kan men veel beter de malaise meten dan 
in eender welke kleurpolitieke kr.ant. Het 
(( Vrije Waasland » sta.it immers niet 
TI een. 

La Wallonië 
Ziet de hele grondwetsherziening en het 

geharrewar er rond, vanuit een wallingan-
tisch standpunt en verwijst daarbij terecht 
nog eens naar het referendum met de 
6.50.000 handtekeningen. 

« Na een eerste moment van verrassing, 
hergi'oeparen de unitaire krachten zich en 
zoeken zij de Ronde. Tafel u i t , het slop te 
halen. Twee grote struikelstenen : de PVV, 
beheerst door haar Brusselse federatie, 
waar zich haar electorale macht bevindt, 
en de Vlaamse vleugel van de CVP, met 
een heer De Saeger die op zijn eentje 
speelt, en afzonderlijk de Vlaamse CVP-ers 
bijeenroept die het met zijn ideeën eens 
zijn en die de oproep van het Nation,aal 
Com té van de CVP neg:ren. 

Zowel de ene als de andere houding woi'dt 
als electoraal bestempeld. Wat betekent 
zulks, tenzij dat de PVV en de Vlaamse 
vleugel van de CVP van oordeel zijn dat 
de akkoorden van de Ronde Tafel onver-

digbaar zijn voor de kiezer? Wanneer men 
anderzijds de 650.000 Walen telt die ziclx 
in het petitionnement hebben uitgesproken 
tegen de manier waarop het grondwettelijk 
probleem in België wordt aangepakt - i l 
men er zich spoedig rekenschap van gfv -n 
dat het de meerderheid is van België ö.e 
manifest of impliciet gekant is tegen ae 
akkoorden welke door twee partijvoorzit
ters en een regering tegen allfs "n ieder 
in worden verdedigd 

Is het niet duidelijk dat ailes moet wor
den herbegonnen, en in de haast de een
voudigste formule de beste is? De herzie
ning van het artikel 131 van de Grondwet 
bijvoorbeeld, waarbij het referendum door 
middel van een volks initiatief wordt in
gesteld ! » 

Te huur voor Vlaams huis te 

Middelkerke 

ZEER MOOI HOTEL 
Met 19 slaapkamers, gelagzaal, 
eetzaal en terras. Gelegen op 50 
m. van de zeedijk. Onmiddellijk 
vrij. Centrum van Vlaams leven 
aan de kust. Voor inlichtingen : 
redaktie blad, die doorzendt. 

La • Gauche 
Tenslotte was een der hoofdtema's van 

de jongste week nog de onrust in de linker
vleugel der BSP Het weekblad << Links » 
zal verder onafhankelijk van de parti j wor
den uitgegeven; zo heeft een meerderheid 
van de redaktie beslist. « La Gauche » wist 
het volgende te vertellen. 

« Door haar ministeriële samenwerking 
met de CVP gedurende een of twee legis-
laturen voort te zetten — zoniet uitgebreid 
tot de P W in een tr iparti te — verzwakt 
de PSB zich electoraal derwijze, dat de kan
sen voor het veroveren der volstrekte meer
derheid voor altijd verzwinden. De logica 
van de huidige koers van het Bureau is 
vroeg of laat het vrank verzaken van het 
program van 1959, zoniei van het Char ter 
van Quar. gnon en hun vervanging door 
een program als dat van de Duitse sociaal-
democratie, hetwelk fundamenteel in niets 
meer verschilt van het program der chris
ten-socialen. 

« La Gauche » gaat voort in omstandig
heden, moeilijker dan voorheen gezien het 
Bureau erin geslaagd is ons te verdelen. 

Voor één keer zal het niet gezegd wor
den dat de apparaten almachtig zijn, dat 
de zware loden last van het conformisme 
de gehele zogenaamde « welvaartsstaat » 
bedekt. De arbeiders zullen het laatste 
woord hebben Aan hun oordeel twijfelen 
wij niet. » 

Wie uit die hele geschiedenis het minst 
proper komt, is de achtbare heer Glinne, 
die het zekere voor het onzekere heeft ge
nomen en opteerde voor een zekere verlen
ging van zijn parlementair mandaat . . . in 
de BSP 

Interim. 

VIERING DANIEL DECONINCK 
Dank zij een fantastische inspanning is volk? vertegen 

woordiger Daniël Deconinck er in geslaagd voor de terste 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 par ement wen
en zijn taliijke vrienden hem een eenvoudige maar verdiende 

hulde te brengen. 
Op zondag 7 februari a.s. te 13 uur beleggen zij in het 

?laza-hotel, Adolf Maxlaan 118 te Brussel een feestmaal waar-
i'P al zijn vrienden en aanhangers hartelijk u'tgenodigd wor-

-•n. 
Wie aan het feestmaal wenst deel te nemen kan dit telen 

weten door het bedrag van 160 F te storten op iiustrekening 
4056.43 van Lode De Smedt, Rozelaarstraat 10, Asse (Br). 

Namens de Vriend-nk.ing Daniël Deconinck : Oscar Be
nard (Mecheien), Lode De Smedt (Asse), Paul Martens (Lede-
ijerg), Walter Peeters (Schoten), Etienne Slosse (Schoten), 
Edgard Bouwens (Lier), Walter Luyten (Berlaar), Ward Rolus 
(Antwerpen). Staf de Lie (Berendrecht), Wim Jorissen (An-
derleeht). Jan Olsen (Oostende), dr Lowie Van der Auwera 
(Broechem), Lei Vranken (Laken), J. Fraipont (Sint Michieis), 
Antoon Booscns (Schaarbeek), Staf Verrept (Schepdaal), Ro
ger Bourgeois (Schepdaal), Frans Vandenhoute (Vilvoorde), * 
Staf Van Snick (Gooik), Willy Siers (Laken), Maurits Praet 
(Meise), J an De Eerlanger (Molenbeek), Oktaaf Van Sieen-
kiste (Schaarbeek), Herman van Hilst (Herenthals), Drs. Ro
ger de Ge-.'tér (Halle), Dries Cal uwaerts (St. Amandsberg), 
Kené Evers (Overpelt), Dr. jur. Guido de Wilde (Gent), Ir. 
Clem Colemont (Nieuwerkerken), André Monteyne (Brussel), 
Lic. P. De Smedt (Willebroek). 

Erkende financieringsmaatschappij van eerste rang, ge
specialiseerd in persoonlijke leningen, hypoteken en ver
zekeringen, wenst in alle V l a a m s e provincies 

~EN VERTEGENWOORDIGER 
voor het plaatsen van haar uitgifte van 

K A S B O N S 
Alieen kandidaten met o n b e s p r o k e n levenswandel 
en als dusdanig gekend in hun streek, komen voor 
deze hoogst r e n d e r e n d e positie in aanmerking. 
SCHRIJVEN KANTOOR BLAD ONDER LETTERS A.B.C 

antverDia meubelen 

PAS TOE St Gummarusstraat-28-30-32 
Telefoon : 32 .94 .77 

http://sta.it
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SOCIAAL DIENSTBETOON 

Uitstel of vrijlating van militaire dienst. 
Uitstel of vrijlating van militaire dienst iwoet aanga-

vraa^d worden tijdens de maand januari . 
In de loop van de maand januar i van dit jaar moeten 

aldus de dienstplichtigen, die in 1965 de ouderdom van 18 jaar 
bereiken, eventueel voor de eerste maal een aanvraag om. uit
stel indienen. 

Ook de aanvragen om hernieuwd uitsel moeten in de loop 
van de maand januar i van dit jaar ingediend worden. 

Voor alle nuttige inlichtingen omtrent de voorwaarden 
welke dienen vervuld om uitstel (eerste of hernieuwde) of 
vrijlating te verkrijgen, kunnen de belangstellenden zich ge
rust wenden tot de parlementsleden of gemeentemandataris
sen van de Volksunie. 

ANTWERPEN 

DEURNE 
Betoging. 

Og zaterdag 6 februari 1965 
richt de Volksunie Deurne een 
grote protestbetoging in tegen de 
lakse houding van Burgemeester 
en Schepenen bij de bestrijding 
van de watersnood. 

Met de regelmaat van een klok 
en dit sinds jaren hebben de in
woners van deze gemeente af te 
rekenen met overstromingen. 
Zwaar geldelijk verlies en bescha
diging aan meubelen en woningen 
zijn hiervan het gevolg otn niet 
te spreken van de verpestende 
rioolreuk, ziekten e.a. 

Wij doen een oproep tot alle 
Vlaams-Nationalisten uit Antwer
pen en randgemeenten om hier
aan deel te nemen! Iedere afde
ling dient hier een afvaardiging 
van minstens tien man naar toe 
te sturen 

Wij zullen de BSP-Deume, 
waarmee we nog een rekening te 
vereffenen hebben, bewijzen dat er 
sinds 11 oktober 1964 een opposi
tie bestaat die naam waardig. 

Wij laten onze vi-ienden van 
Deurne niet m de steek, daarom 
allen naar Deurne. 
Verzameling. 

Hoek Lakborslei en Ten Eekho-
velei te Deurne (N) op zaterdag 6 
februari 1965 om 14 uur 30. 

(Tram 10 — afstappen Cogels-
plem.) 

(Tram 12 — afstappen Ten Eek-
hove'.ei.) 

WILRIJK 
Kolportage. 

Onze veertiendaagse avondkol-
portage vond voor de eerste maal 
dit jaar plaats op maandag 11 

zoekertjes 
Vlaamse t irma zoekt vertegen

woordigers m dameskledij om zij
den öloezen mede te nemen voor 
Antwerpen, voor Limburg voor 
Vlaams-Brabant en voor Oost-
vlaanderen. Hoog kommissieloon. 
Bevragen Oureel blad 

Te Koop 200 goede 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 Vlaamst verenigingen 
schitterende moeeliikheden Schr, 
sekret. blad 

Wens woning te kopen. Minstens 
4 slaapkamers, omgeving Hasselt 
Tel. 02-276305 op schr. V. d. Neste. 
Kasteellaan 23 Groot-Bijgaarden. 

januari . Door 7 propagandisten 
werden op twee uur tijds 60 ntun-
mers van ons blad aan de man (of 
de vrouw) gebracht. Personen die 
de volgende kolportage wensen 
mede te doen, houden alvast de 
avond van maandag 25 januar i 
vrij. 

Gemeenteraad. 
Vrijdag 15 januar i j.1. werd de 

nieuwe gemeenteraad te Wilrijk 
geïnstalleerd. Onze vijf gekozenen 
legden de voorgeschreven eed af 
en namen vervolgens deel aan de 
verkiezing van vier schepenen. 

Alvorens tot de stemming werd 
overgegaan zette onze sekretari» 
André De Beul het s tandpunt van 
de VU-fraktie uiteen en droeg hij 
de kandidatuur van Dr. Florent 
Veeckmans voor. 

De uitslag der stemming bleef, 
mede gelet op he t feit dat de ge
kozenen als haringen opeengepakt 
naas t elkaar zaten zodat er van 
« geheim stemmen » in feite geen 
sprake kon zijn, zoals te voorzien 
was, tot grote opluchting van ons 
aller Lowie. Telkens werden ach
tereenvolgens met 16 stemmen 
voor, twee onthoudingen (van de 
PVV) en 5 VU-stemmen voor Dr. 
F. Veeckmans tot schepenen ge
kozen de heren J. Op de Beeck 
(BSP), F. De Banter (CTVP), H. 
(Jornelis (BSP) en F. Huysmans 
(CVP). 

Daarmede heeft Kiebooms en 
zijn CVP in onze gemeente dan 
het signaal op rood gezet Of deze 
kleur echter in de komende lente 
ook nog mode zal blijven, valt nog 
te bezien. 

KONTICH 
Ons jaarlijks ledenfeest dat op 

zaterdag 9 januar i plaats vond 
heeft een buitengewoon sukses 
gekend. 

Wij werden vereerd door de aan
wezigheid van onze algemene 
voorzitter Mr. Frans Van der Eist, 
volksvertegenwoordiger, Reimond 
Mattheyssens en Mr. Hugo Schiltz. 
Dat deze heren na een zware na
middag-vergadering er toch nog 
aan gehouden hadden om op ons 
feest aanwezig te zijn. werd door 
de meer dan tweehonderd aanwe
zigen bijzonder op prijs gesteld. 

Na het zingen van de Vlaamse 
Leeuw werd het feest ingeleid 
door onze voorzitter Jef Steurs 
die de genodigden voorstelde, 
waarna de kantonale gevolmach
tigde de heer J. Tolleneer een 
zeer gesmaakte toespraak hield. 

De toespraak van Meester Van 
der Eist en de treffende woorden 
van Reimond Mattheyssens vatten 
voor al de aanwez gen de inhoud 
en de betekenis van onze strijd 
samen en was een aanspraring voor 
de komende verkiezingsstrijd. 

Het afdelingsbestuur richt zijn 
bijzondere dank aan al de schen
kers van de mooie tombolaprijzen 
en aan al de medewerkers en me
dewerksters die samen met de lo
kaalhouder Ward Torfs voor een 
mooie versiering van de zaal en 
een vlot verloop van het feest 
zorgden. 

MORTSEL 
Sociaal dienstbetoon. 

Donderdag 21 januari hield on
ze verkozene Willy Dupon zijn 
eerste zitdag. Op donderdag 28 
dezer is het de beurt aan Bob Van 
Hoofstadt. 

Elke donderdag zal er in lokaal 
« Tijl », Antwerpsestraat, een van 
onze verkozenen zitting houden 
van 20 tot 21 uur 30. 
Algemene ledenvergadering. 

Eerste algemene ledenvergade
r ing van dit jaar op 8 februari in 
ons lokaal « Tijl ». Spreker : dhr. 
Slosse. Aanvang ; 20 uur. Wc» re
kenen op uw aller aanwezigkeid. 
Lokaal Tijl. 

Eindehjk is het zo ver! Ons 
Vlaams Huis wordt terug hele
maal opgeknapt. Nog enkele da
gen en de zwartgerookte muren 
en gebarsten ramen behoren tot 
het verleden. De heropening is 
voorzien voor zaterdag 13 februa
r i e.k. Mortselse nationalisten, wij 
verwachten U in ons hernieuwd 
lokaal. 

LIMBURG 
DILSEN 

Op woensdagavond 27 jan. vindt 
te 20 uur in café « De Arend », 
van P. Vandeweerdt, stwg. 61, te 
Dilsen, een openbare voorlichtings
vergadering plaats. 

Hiervan wordt tevens gebruik 
gemaakt om het plaatselijke be
stuur te verkiezen en te installe
ren. Ieder lid mag zich hiervoor 
kandidaat stellen en kan aan de 
stemming deelnemen. 

Als sprekers zijn voorzien : Drs 
J. Degraeve, prov. voorzitter, G. 
Begas en A. Cuppens. 

De agenda ziet er als volgt ui t : 
bestum'sverkiezing; de a.s. verkie
zingen in he t algemeen en de mo
gelijkheden in de afdeling in het 
bijzonder; de aktuele problemen; 
allerlei. 

ledere belangstellende is van 
har te welkom. 

LIMBURG 
Momenteel worden de niet>her-

nieuwde abonnementen aan de 
afdelingssekretarissen en verant
woordelijken toegezonden 

Mogen we hen met de grootste 
aandrang vragen, hier zo snel mo
gelijk werk van te maken; het 
ogenblik, thans minder dan een 
half jaar voor de staatsverkiezin-
gen, is zeer gunstig en moet ten 
vo'.le benut worden. 

PEER 
We melden het overlijden van 

een onzer trouwe leden, dhr Vaes 
Lowie, Wauberg, Peer, Aan de be
proefde familieleden bieden we 
onze oprecht christelijke deelne
ming aan. 

TONGEREN 
Vorige zaterdag hield de pas ge

stichte VUM-afdeling haar twee
de bijeenkomst. 

Weer werden een aantal nieu
we leden gemaakt en ditmaal dient 
opgemerkt, dat alle leden op deze 
bijeenkomst aanwezig waren. 

Later op de avond werden er 
ook elders nog kontakten gelegd, 
om binnen afzienbare tijd in de 
provincie bepaalde aktiviteiten te 
ontplooien. 

Men neemt zich voor om elke 
14 dagen werkvergaderingen te 
organizeren; ieder nieuwe belang
stellende medewerker is hier van 
harte welkom. 

VOERSTREEK 
We vernemen dat de zes nieuwe 

burgemeesters hun eed vooi^ ar-
rondissementskommissaris Der
ricks in het F rans hebben afge
legd te St. Martens-Voeren. 

KREDIET- EN FINANCIEraNGSVENNOOTSCHAP (K. D. F.) 

JAN VAN RIJSWIJCKLAAN 62, A N T W E R P E N TELEFOON : 37.54.38. 

FINANCIERING van al uw aankopen , au to ' s . Ï .V., mach ines 
LENINGEN voor alle doele inden, 

HYPOTEKEN Ie en 2de rang 
FISKALE EN SOCIALE raadplegingen . 

Steeds tot uw dienst . 

Raadplegingen kosteloos. 

Beheer . R. van der Paa l . 
O. Voorbraeck. 
M. Demol. 

Di rek t ie : Lic Rik De Vos. 

Te St. Martens-Voeren is de 
plaats van gemeentesekretaris vrij 
gekomen. 

Dhr Vaesen, de vroegere sekre-
taris, werd op 7 jan. ten grave ge
dragen en stond bekend als een 
overtuigde Vlaming, die zijn taak 
zeer bekwaam vei-vulde. 

Om te verhinderen dat hier een 
franskiljon zijn plaats zou inne
men, doen We een oproep opdat 
verantwoordelijke en overtuigde 
Vlaamsgezmde personsn zich zou
den kandidaat stellen. 

Te Moelingen kwam de eerste 
voltallige gemeenteraad bij elkaar; 
slechts de Vlaamse oppositie sprak 
Nederlands en het was de gemeen-
tesekretaris die als tolk moest op
treden. 

Ondertussen laat de CVP-Lim-
burg dit alles maar begaan. Het 
begint er naar uit te zien, dat de 
franstaligen sinds de overheveling 
nog meer bevoordeligd worden 
dan ooit voordien! 

OOST-VLAANDEREN 
AALST 
Kolportageploeg. 

Er kon slechts om 11 uur ge
s tar t worden in een gutsende re
gen. 

Een groep werd in Outer gela
ten om bladen uit te delen. De 
anderen werden samengetrokken 
in Zandbergen waar de vriend 
Felix De Quick gids en taximan 
speelde. Wijl het even ophield met 
hard regenen wei-den in de gauw-
te 88 bladen verkocht. Schitterend 
voor een gemeente van 1600 in
woners, gelegen in he t moeilijke 
kanton Geraardsbergen. 

Zondag a s . 24 januar i gaat de 
tocht naa r Dendei-windeke, PoUa-
re, Lieferinge, Neigem, Nieuwen-
hove en Waarbeke. 

Wij verwachten opnieuw een 
talrijke opkomst, want het is ab
soluut noodzakelijk da t wij deze 
reeks kleine gemeenten op één 
morgen afwerken. 

Verzamelen om 8 uur 45 in « De 
Vriendschap » of om 9 uur 30 aan 
de kerk van Denderwindeke. 

De miniatuur-car zal tegen zon
dag opgekalefaterd zijn en wie 
onderweg wenst opgepikt te wor
den, verwittigt zaterdag-voormid
dag « De Vriendschap » (tel. 053. 
26150) of Robert Van der Weeën, 
Moreelstraat 32, Denderleeuw (tel. 
053.66960). 

Op woensdag 27 januari te 20 
uur, algemene ledenvergadering 
over : « Aalst in woord en beeld ». 

Lokaal « De Vriendschap », 
Kerkstraat 9, Aalst 

Iedereen is hartelijk uitgeno
digd. 

Op vrijdag 29 januari te 20 uur, 
« Gemeenteraadszitting », gewone 
vergaderzaal achteraan binnen
keer Stadhuis. 

GERAARDSBERGEN 
Kon taktvergadering. 

Op 14 januari had in Geraards
bergen in aanwezigheid van de 
arrondissements-ondervoorzitter en 
propagandaleider een zeer vrucht
bare kontaktvergadering plaats. 

De aanwezigen, die zowat het 
ganse kanton vertegenwoordigden, 
verboiiden er zich toe gedurende 
de komende weken kontakten te 
leggen en nuttige adressen te ver
zamelen. Aalst van zijn kant leg
de de stellige belofte af Geeraards-
bergen niet meer los te laten. 

Op 28 januari wordt opnieuw 
samengekomen om de eerste re
sultaten te bespreken en de ver
dere werking uit te bouwen. 

Er bestaat een gewettigde hoop 
dat ook in dit zo moeilijke kan
ton de VU eindelijk van de grond 
geraakt. 

GENT 
Na onze geslaagde kolportage in 

het Gentse stadscentrum op zater
dag 16 januari , gaan wij over tot 
een massale werftocht te Zelzate 
op zondag 24 januari 1964. Diverse 

kolportageploegen uit het arron-
dissement zegden reeds hun mede
werking toe. ,Wij vertrekken stipt 
om 9 uur aan de Roeland en ver
zamelen oin 10 uur aan de brug 
te Zelzate. Allen op post! 

Werden verder uitgestippeld : 
Kolportages in het Gentse stads

centrum : 6 februari en 27 februa
ri. 

Massale kolportage te Eeklo 
met diverse ploegen op zondag 14 
februari 1964. 

Op donderdag 28 januari 1965 
om 20 uur stipt in het « Vlaams 
Huis Roeland » : grote amnestie 
vergadering, ingericht door VOS -
BVOS, gewest Gent. 

Verlenen htm medewerking : 
KVHV en VNSU. 

Korte boodschappen door ; Al
bert Brienen, oorlogsvrijwilliger 
bij de Belgische strijdkrachten in 
Groot-Brittannië en voorzitter 
VOS Gent, Joris Dekeyser, oud"-
strijder 1914-18 en ere-ondervoor-
zitter VOS Gent; Oswald Van 
Ooteghem, Oostfrontstrijder. se-
kretaris Vriendenkring Sneyssens. 

Gastredenaar Mr. Herman Wa-
gemans, adjunkt - voorzitter VOS. 

WETTEREN 
Op zondag 31 januari groot

scheepse arrondissementele kol
portage te Appels. 

Ellke afdeling uit het arr. werkt 
er aan mee. Maar het kanton 
Wetteren wil er uitblinken. Daar
om verwachten wij onze propa/-
gandisten in grote getale op die 
dag om 9 uur aan het Vlaams 
Huls, Markt Wetteren. 

Vriend Renaat Meert met zijn 
nieuwe afdeling mag een « pak » 
Wetteraai-s verwachten, want deze 
kolportage zal een sukses wor
den. 

WEST-YLAANDEREN 

KORTRIJK 
Wij verwachten al onze propa

gandisten zondag a.s. voor de 
werftocht te Bissegem. Verzame
len Astor 8 uur45 of aan de kerk 
te Bissegem. 

MIDDELKERKE 
Zaterdag 11. hield onze afdeling 

in aanwezigheid van de arrondis
sementvoorzitter haar eerste alge
mene vergadering van het jaar . 
Deze is tot meer dan een gewoon 
sukses uitgegroeid Veertig leden 
waren opgekomen. De heer Van-
deweghe legde de algemene toe
stand uit van de VU in het zicht 
van de verkiezingen en daarna 
deze van het arrondissement. 

De afdelingssekretaris wees er 
op dat onze afdeling de klip der 
honderd leden heeft omzeild en 
dat Middelkerke in verhouding 
met het bevolkingscijfer aan de 
spits van het arrondissement komt 
te staan. 

Tenslotte werden uit elf kandi
daten, zeven bestuursleden geko
zen. 

Daarmede blijft de afdeling 
niet bij de pakken zitten. Middel
kerke wil op daverende wijze de 
verkiezingsstrijd inzetten. Op 20 
februari heeft in de feestzaal 
« Lido » ons eerste groot voor
jaarsbal plaats, opgeluisterd door 
het orkest Willy Pat tyn uit De 
Panne. Aangezien wij in het ver
leden steeds een sterke steun ge
weest zijn voor gans het arrondis
sement ho(3en wij ten stelligste 
dat het arrondissement ons dit
maal door een massale opkomst 
ter zijde zal staan. 

Op dit bal heeft de trekking 
plaats van onze gi'ote tombola in
gericht door de Vlaamse Vrienden
kring. 

Zeer mooie prijzen. Loten van 
nu af reeds te verkrijgen bij alle 
leden. 

V O O R 2 0 F 
ontvangt U 5 ex. van « FLANDERN, DIE NIEDERLANDE, 
EUROPA », de jongste publ ika t ie van het « Studie- & Doku-
menta 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 Duits land, 
Oostenrijl t of Zwi t se r land aangenaam mee verrassen, ü kunt 
het brosjuur t je ook op vakant ie meenemen. In elk geval : 
U kun t op deze wijze het uwe bijdragen om in het bui tenland 
belangstel l ing en begrip te wekken voor de strijd en de doel
stel l ingen van de Vlaamse Beweging. 

Het bedrag te s tu ren aan , te s tor ten of over te schri jven op 
postrek. nr. 9147.64 van Willy Cobbaut . Bel laer t s t raa t 93, Lede. 
B innenkor t verschijnt deze bros jure ook in andere talen. 
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zullen tijdig worden Ingelicht 
door E. Diumont. 

ANTWERPEN 

ANTWERPSE POLDEE 
" Tijdens het voorbije week-einde 
werd er niet-stilgezeten. Onze pro
pagandisten vergaderden ten hui
ze van Staf De Lie, waar G. Van 
Den Ven zijn nieuwe geluidsinstal
latie kwam. tonen met de stellige 
belofte dat hij ze tijdens de vol
gende verkiezingsstrijd danig zal 
weten te gebruiken. Onze vriend 
legde bij deze gelegenheid ook nog 
een paar nieuwe abonnementen 
voor. Wij zijn er van overtuigd 
da t hij een van de zwaarste kan-
öidaten is voor de prijs die door 
de afdeling Berendrecht werd uit
geloofd voor de propagandist die 
toet vijftigste lid (of abonnement), 
binnenbrengt. Wij s taan er niet 
zo ver meer van af. Nog even 
doorbijten jongens! 

Intussen verloopt de « aktie 
Lillo » • zeer goed. Volgende week 
worden aldaar Volksunie-nummers, 
evenals nummers van « De Schel
de » uitgedeeld, samen met een 
brief gericht aan de bedreigde 
Lillonaren. 

Wij verzoeken tevens de propa
gandisten ter plaatse zich klaar te 
houden voor de aktie. 

HOVE 
Vlaams bal op zaterdag 30 isr 

nuari aanstaande ingericht door 
de Vlaamse Volksbeweging afde
ling Hove. Lokaal Reinaert Mort-
selsesteenweg 21, Hove. 

Orkest The Rockets van Jef Der-
wey. inkom 20 fr. 

KALMTHOÜT 
Hiermede hebben wij de eer en 

het genoegen U uit te nodigen op 
de « Kempense koffietafel », in
gericht door onze afdeling c^ za
terdag 30 januari aanstaande in 
het « Vlaams Huis ». D<»pstraat 2 
te Kalmthout. De avond zal be
ginnen om 20 uur 30. 

Dit gezellig samenzijn wordt 
ingericht ter ge^egenheid van de 
verkiezing van het eerste Vlaams-
Nationaal gemeenteraadslid in 
Kalmthout en tevens ter gelegen
heid van he t tienjarig bestaan van 
de Volksunie in Vlaanderen. 

Om alle mogelijke onkosten te 
dekken wordt de luttele som van 
vijftig franken gevraagd voor 
deelneming aan dit feestmaal. 

Gezien de tijd dringt, zullen wij 
20 vlug mogelijk bij U komen aan
kloppen om uw inschrijving te 
noteren. 

MECHELEN 
Volksunie Kontaktklub 

Op vrijdag 29 Januar i te 20 u. 
30 spreekt volksvertegenwoordiger 
Van der Eist in he t lokaal «Gul-
denhuis» op de Veemarkt over 
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het aktuele onderwerp, de grond
wetherziening. 

Al de simpathisanten zijn aan
wezig bij deze inzet van onze 
verkiezingsstrijd voor de eeistvol-
gende parlementsvernieuwing. 

Solidariteitsfonds 3de steunllijst. 
Overdracht vorige lijsten : 7.700 
Vago 1OOO 
Naamloos 200 
K. Joos Mariekerke ^00 
F. Van Cauwenbergh 200 
R. Aalst 500 
Pet tens 200 
Naamloos 500 
K.J. Mariekerke 300 
J .M 100 

10.900 
Alle verdere stortingen voor het 

boetefonds worden in dank aan
vaard op het PCR. 6019.72 van de 
heer A. Van de Werf, Caputsteen-
s t raa t 138, Mechelen. 

Vlaamse Klub Mechelen. 
Het winterfeest van de Vlaaipse 

klub vindt dit jaar plaats op zater
dag 13 februari in de zaal «A.B. 
C. », Veemarkt. 

Het wordt weer een echt gezel
lig dansfeest want het groot or
kest Jos Van Beek speelt muziek 
naar ieders smaak. Volksuniele
den en simpathisanten worden 
vriendelijk uitgenodigd op deze 
reuzeavond. 
Kaar ten en plaatsbespreking : 
« Guldenhuis », Veemarkt,5. 
Boekhandel «Leemans», Gulde-
straat , 19. 

SCHILDE 

Het gekende jaarlijks bal van 
de Vlaamse kring heefi plaats 
vrijdag 29 januari om 8 uur in de 
« Pallieter ». 

Het befaamde orkest Flory De-
le-or leidt de dans; terwijl de be
kende zangeres Karina voor de 
ontspanning zorgt. 

Alle Vlaamsvoelenden van de om
trek worden hiertoe vriendelijk 
uitgenodigd. 

' schi lde rekent op zijn talrijke 
vrienden. 

SCHOTEN 
Afdellngsnieuws. 

Het uitgebreid bestuur kwam 
samen op 12 januari . 

De nieuwe lidmaatschapskaarten 
zaïllen de eerstvolgende weken 
worden aangeboden aan de leden, 
terwijl een financiële mobilisatie 
zal gebeuren om de ledige kas te
rug te vullen. Immers werd voor 
de propagandistenploeg een volle-
dlge gloednieuwe geluidsinstallatie 
aangeschaft, die zeker goede dien
sten zal bewijzen! 

De gemeente werd verdeeld in 
15 sektoren, waarvoor telkens een 
persoon verantwoordelijk zal s taan. 

Zo zal in de toekomst een vlotte 
werking verzekerd zijn. Tevens 
werd besloten n.et St. Job voor
lopig één afdeling te vormen, m 
afwacht.ng dat daar op eigen 
kracht kan begonnen worden. 

In lebruari zal een nummer van 
Malpertuus nogmaals in alle Scho-
tense bussen belanden Ook daar
voor is geld nodig. Alle steun 
wordt dan ook in dank aanvaard! 

Tijdens de afgelopen maand 
werden niet minder dan 25 nieu
we abonnementen gemaakt! 

Dienstbetoon. 
Onze gemeenteraadsleden hou

den zitdag : 
Jordaens in café De Valk, Ohur-

chil laan. elke 2de donderdag. 
Stockbroeckx in café De Pest, 

Marktplein, elke 1ste donderdag. 
Venken in café De Lindekeiis, 

Vülerslei. elke 3de donderdag. 
De VU zal ook hier haar man 

staan, in het bijzonder voor wat 
de schandelijke bestratmgskosten 
aangaat ! 

Gemeenteraad. 
i n de kranteij heeft U het ver

slag kunnen lezen van de eerste 
vergadering, waai'op Blanckaert 
een incident uitlokte. Hij s taa t 
dus in de oppositie, tegen zijn ei-
^ n partijgenoten! Een mooie boel, 
die Schotense CVP! Wist U dat 
de part i jraad trouwens het be
stuursakkoord met de socialisten 
nooit goedkeurde? 

Blanckaert haal t in elk geval 
veel eer van de door hem samen
gestelde lijst, vooral van de kop
man, eerste schepien Mertens! 

Nadat hi] de VU zeer fel heeft 
bekampt, moet hij zich nu geen 
Illusies gaan maken over een 
eventuele samenwerking'. Dat zal 
hij ondervinden met de komende 
parlementsverkiezingen. 

Tijdens de tweede zittmg is de 
VU tussengekomen tegen de on
sociale afschaffing van de rijwiel-
vergoeding voor de poUtie 

Tevergeefs! De socialisten en de 
CVP hebben onder druk van de 
kleingeestige schepen Voet beslist 
da t deze luttele franken niet meer 
kunnen betaald worden 1 De agen
ten van Schoten weten nu op wie 
ze kunnen rekenen! 

De VU bereidt n u een interpel
latie voor in verband met de ver-
haalljelastingen van de gemeente. 
Er zal nog wat te beleven zijn! 
Propagandistenploeg. 

Alle propagandisten worden op
geroepen voor de k<^portages die 
op de eerste zondag van februari 
terug hervat worden, en wel te 
Brasschaat. Voordien zal de ploeg 
met geluidswagen in de bres sprin
gen te Berlaar bij de herverkiezin
gen aldaar, op zaterdagnamiddag 
23 en op zondagvoormiddag 24 ja
nuari e.k. ^ 

Op 20 of 27 februari wordt een 
feestmaal gratis aangeboden a a n 
de propagandisten en hun echtge
note (of verloofde) door het afde
lingsbestuur. De belanghebbenden 

LIklOURG 

VOOR 

KENNISMAKING, 

HUWELIJK 
Sctirijf 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-
welijk.swerk van vertrou
wen en welslagen voor 
iedereen ! 
De enige Beroepsinstel
ling voor huwelijksbe-
middeling van gans onze 
Nederlands sprekende 
taalstreek. 
Dagelijks verschillende 
verlovingen. 
Stipte geheimhouding. 

OOK VüüR U EEN 
LEEUW ENSCHILD 

NEEROETEKEN 
BelangTijke vergadering. 

Op woensdag 26 januari a.s. te 
20 u. heeft er een belanginJKe al
gemene vergader Tig D aats bij 
Pierre Vanderw^erdt, Steenwog 61, 
Ca-é « De Arend » Dils n. 

Progi'amma : Bestuursverkie-
zlng ; de a s . verkiezingen in het 
algemeen ; de a.s. verkiezingen 
op kantonaal vlak (mogelijkhe
den, kandidaten ). 

De Heer Joris Degraeve pro
vinciaal voorzitter, zal aanwezig 
zijn. 

Alle leden, abonnees, sympathi
sant n uit de gemeenten Neeroe-
teren. Opoeteren, Rotem en Dilsen 
werden dringend uitgenodigd '. 

BRABANT 

DIEGEIW 
Eerste Vlaams winterbal op 30 

Januari in zaal Gildenhuis te Die-
gem. Toegang 25 F. Kaar ten te 
verki-ijgen bij dhr Schaekers, 
Groenstraat 30. Dlegem, ofwel 
dhr Courten G. de Coninckstr. 17, 
Diegem. 

SCHEPDAAL 
Jaarli jks arrondissementeel bal 

in zaal Select, dit jaar met John 
Larry en zijn tienerorkest. 

Zaterdag 27 februari e.k. kaar
ten en uitnodigingen weldi-a in 
omloop. 

OOST-VLAANDEREN 

GENT 
Zuid-Afrikaavond en Vlaams Nat. 
Boekententoonstelling 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 dinsdag 2 
febr. te 20 u. met spreekbeurt van 
Dr. Delahaye « zin en onzin over 
Zuid-Afrika » en als slot film over 
de heimat van onze broeders uit het 
bedreigd gebied. Deze 4-daagse 

wordt U aangeboden en Ingericht 
door «Were d i» Gent, en gehou
den in he t Vlaams huis Roeland 
Korte Kruisstraat 3. De toegang is 
kosteloos. 

OUDENAARDE-RONSE 
Na een Korte moar zeer ver

diende rustperiode hervatten wij 
onze kolportatieslag die onze te
genwoordigheid voor de maand Ja
nuari vereist ; 

Zondag 24-1 de s taa Ronse. 
Zondag 31-1 de gemeenten N&-

derzwi-lm Munkzwalm. 
Het IS vanzelfsprekend met 

dergelijk zwaar programma, da t 
iedere aktieve medewerking nood
zakelijk IS. 

WEST-VLAANDEREN 

DIKS.Wt'IÜE 
Werftochten 

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

Zaterdag 30 lanuai-j vindt in 
het Vlaams Huis. IJzerlae.n 83 te 
Diksmuide, het 1ste Vlaams Win-
terba! plaats. Du bai 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 blJ 
de propagandisten. 

VEDRNE - ADINKERKE -
DE PANNE 

Onlangs werd op een algemene 
ledenvergadermg een nieuwe af
deling van de Volksunie opge
richt, die de gemeenten van he t 
kanton Veume omvat. 

Na een flinke s tar t draai t de 
aktiviteit verder op volle toeren. 
Reeds konden wij ons verheugen 
over enkele zeer interessante toe
tredingen. De leden- en abonne
mentenslag gaat onverpoosd ver
der, terwijl reeds enkele kolpor-
tages plaats hadden met meer 
dan bevredigend rezultaat. Een 
vaste kolportageploeg van 16 m a n 
zal er verder voor zorgen da t 
halfweg maar t alle gemeenten 
van het kanton aan de beurt zijn 
gekomen. Ter gelegenheid van 
deze kolportages wwdt in alle 
huizen een pamflet gebust. 

Op 2 februari vindt te Veume 
een algemene vergadering plaats 
voor alle leden en simpatizanten. 
De heer Toon van Overstraeeten, 
redaktlesecretaris van « D e Vrfks-
un ie» , zsaï er handelen over 
< Waarom Volksunie ? » 

De Westhoek s taat klaar voor 
de krachtproef in mei. 

DEZE WEEK OP UW SCHERM 

Dit p r a c h t i g l eeuwensch i ld 
word t u thuisbes te ld door onze 
diensten indien u 323 F s to r t op 
pos t rekening 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 kunt ook betalen als volgt : 
bij af levering 125 F -}- 2 maan
deli jkse s tor t ingen r a n elk 100 F . 
Afmetingen : 40 X 30 cm. ver
vaardigd uit d u u r z a m e grondstof 
(Cera f ix ) . 
Belegd met b ladgoud I 

ZONDAG 
10,25 tot 11.30 : Skiën. Rechtstreek
se reportage van de slalom m de 
skiwedstrijden voor beren gehouden 
te Kltzbühel — 14.00 : Voor boer 
en tuinder — 14.45 : De Flint-
stones (65ste afl.) — 15,10 : Kapi
tein Zeppos, 7de episode — 16.40 : 
' t Is maar een woord — 16.15 : 
Navo-muziekconcert 1964, gegevea 
in het Borussenstadlon te Monchen-
gladbach — 18,30 : Sportuitslagen 
— 18.35 : Klein, klein kleutertje — 
18.55 : Bravo Keketz. Joegosla
vische film voor de jeugd — 19.55 ; 
Weerbericht en mededelingen — 
20.00 : TV-nieuws — 20 15 : Sport
weekend — 20,45 : De Vledermuis, 
operette in drie bedrijven van 
Johan Strauss Jr. — 23.30 : TV-

MAANDAG 
14,05 : Schooltelevisie — 19,00 ; 
Zandroannetje — 19.05 : Fümmu-
seum van de schaterlach. De brui
loft, filmklucht met Harry Lang
don — 19,20 : Tienerklanken — 
19.55 : De Weerman — 20.00 : TV-
nieuws — 20,30 : Openbaar kunst
bezit — 20,40 : Jeugdproces, spel 
door Manuel van Loggem — 22.05 : 
Vergeet niet te lezen — 22.35 : TV-
nieuws. 

DINSDAG 
14,05 : Schooltelevisie — 18.45 : 
Teletalles : Frans (5e les) — 19,00 : 
Zandmannetje — 19,05 : Tild voor 
u — 19,30 s De Plintstones. 66e afl. 
De flinke verkenners — 19.55 : Hier 
spreekt men Nederlands — 16.59 : 
Weerbericht — 20.00 : TV-nieuws 
— 20,25 : Dokter Ben Casey. 5de 
afl. : Allen ontvallen ons, één blijft 
er... — 21.15 : Panorama — 22.00 : 
Lureleicabaret, waaraan medewer
ken : Jasperina De Jong, Sylvia De 
Leur, Erie Herfst, Leen Jongewaard 
en Robert Bos ^ 22 50 : TV-nieuws. 

WOENSDAG 
17.00 : Televisum — 18,00 : Jeugd-
televlsie met Bob Davidse — 19,00 : 
Zandmannetje — 10.05 : Richard 
Leeuwenhart : De koning gevangen 
(3e afl.) — 19,30 : De wereld is 
klein : Oosters prentenboek. Van

daag : Manila en Okinawa — 19.55 : 
De Weerman — 20.00 : TV-nieuws 

• — 20.25 : ' t Is maar een woord — 
21.00 : Pilmtribune : Verdorde 
aarde, sociaal drama van Nelson 
Pereira dos Santos met Atlla lorio 
en Maria Ribeiro — 22.45 : Zoek
licht — 23,15 : TV-nieuws. 

DONDERDAG 
14,05 : Schooltelevisie — 19,00 ! 
Zandmannetje — 1905 : De heer
sers van Venus : Sabotage. 1ste afL 
van ons nieuw vervolgverhaal voor 
de jeugd — 19,20 : Penelope — 
19.55 : Hier spreekt men Neder
lands — 19.59 : Weerbericht — 
20.00 : TV-nieuws — 20.25 : J an en 
Alleman, Een programma met J a a 
Blaaser, Sacha Denlsent en Tonny 
Huurdeman — 20,55 : Mijlpalen la 
de chirurgie, documentaire tv-film 
— 21.35 : Première — 22.00 : Gast-
programma. Het vrije woord : 
Lekenmioraal en -filosofie — 22.30 : 
TV-nieuws. 

VRIJDAG 
18,45 : Teletaalles : Prar)s (6e les) 
— 19,00 : Zandmannetje — 19.05 : 
De wereld is klem : Rendierhoeders, 
een film, van Enk Forsgren — 
19,30 : Tienerklanken — 19.55 : 
De Weerman — 20.00 : TV-nieuws 
vering in de Malgret-serie — 21.25 : 
Laos. crisis zonder einde, documen
taire — 22.05 : TV-nieuws — 22.15 : 
Erïismus, documentaire film van 
Harry Kümel over Erasmus. 

10.30 : Volksuniversiteit — 15 20 i 

ZATERDAG 
Muziek voor Jonge mensen. Van
daag : Latin Spirit _ 16,10 : Recht
streekse reportage van de interna
tionale veldloop te Blankenberge — 
17.35 : Schooltelevisie — 18,65 : 
Zandmannetje — 19.00 : Ongewone 
kijk op het dierenrijk — 19.25 : 
Autorama — 19.55 : Hier spreekt 
men Nederlands — 19,59 : Weerbes-
richt — 20.00 : TV-nieuws — 
20,25 : De wijkagenten : Toody en 
Muldoon op het bankje (12e afl.) 
— 20.50 : Will Tura^show, uitge
zonden vanuit het Amerikaans 
Theater te Brussel — 21.20 : Echo 

.— 21,50 ; In het Dlck Powell-thea
ter. Ronald Reagan stelt voor : 
Privé-detectlve. (Laatste afl.) »« 
22,40 : TV-nleuws. 
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ANTWERPEN 

ANTWERPEN 
Op zaterdag 30 januar i 1965 te 

15 uur in de bovenzaal van het 
Vlaams Huis Peter B.enoit, Fi-ank-
rijklei 8, Antwerpen vindt de We
re Di Jeugdnamiddag plaats. 

Deze jeugdnamiddag gewijd aan 
de « Arbeidsdienstidee » wordt 
mogelijk gemaakt door de welwil
lende medewerking van vroegere 
leiders van de « Vrijwillige Ar
beidsdienst voor Vlaanderen ». 

Oorsprong, betekenis en uitbouw 
van de arbeidsdienst zullen be
licht worden. 

Liederen, dia's, bandopnamen. 
en verhalen luisteren deze Were 
Di Jeugdnamiddag op. 

Toegang vrij! 
Voor alle inlichtingen : B Van 

Boghout, Joa-daenskaai 3, Antwer
pen, tel. 32.21 53. 

KAPELLEN 

De kolportageploeg van Kapel
len heeft op zondag 10.1.65 gekol-
porteerd te Kalmthout (Nieuw-
moer-Heide). In een paar uur wer
den 88 nummers aan de man ge
bracht. 

Op zondag 24 januari , iedereen 
op post te 9 uur 30 voor nieuwe 
tooht. 

De laatste maanden werden er 
door onze naarstige bezoekers 15 
nieuwe abonnementen te Kapel
len gemaakt. 

MECHELEN 

Op vrijdag 29 Januari te 20 u. 30 
spreekt partijvoorzitter Frans Van 
der Eist te Mechelen in het «Gul-
denhuis » over de Grondwetsherzie
ning. Deze vergadering betekent 
een nieuwe s tar t in de verkiezings
strijd voor de parlementsverkiezin
gen. Alle Mechelaars zijn dan ook 
stipt op post ! 
Vlaamse klub. 

Het winterfeest van de Vlaamse 
Klub vindt dit jaar plaats op za
terdag 13 februari in de zaal 
« ABC », Veemarkt, 

Het wordt weer een echt gezel
lig dansfeest met het gi'oot orkest 
van Jos Van Beek 

Alle Volksimieleden en simpati-
santen worden vriendelijk 'iiitge-
nodigd op deze reuzeavond. 

Kaar ten en plaatsbespreking : 
« Guldenhuis », Veemarkt 5. 

Boekhandel K Leemans », Gul-
destraat 19 

TURNHOUT 

Dienstbetoon. 
Turnhout : Godfried" De^-eef, 

gemeenteraadslid, Papenbrugge-
s t raa t 28, Turnhout , tel. 014-44122 
op afspraak. 

Geel : Jo Belmans, gemeente
raadslid, arr. voorzitter. Water
s t raa t 31, Geel, tel. 014-58.535. op 
vrijdag tussen 18 en 20 uur, en 
op afspraak. 

Fons Tubbeckx. gemeenteraads
lid, expert-boekhouder, Kemel-
dijk 18, Geel. tel. 014-58391 : op 
afspraak. 

Herenthout : Jos Heylen, Markt. 
19, Herenthout. alle dagen na 19 
uur. 

Mol : Carlo Van Eisen, gemeen
teraadslid, Turnhoutsebaan 137, 
Mol. tel. 014-32.895 : op afspraak. 

Frans Vreys. Postelarenweg 105, 
Mol, tel. 014-32.636 : op afspraak 

Kanton Westerlo ; Veerle Kam-
sel - Hulshout : 

Arrondissementeel voorzitter J o 
Belmans zal iedere eerste donder
dag van de maand te spreken 
wjn : 

Tussen 20 en 20 uur 30 : te 
Veerle. café De Wijngaard, Markt 

Tussen 20 uui 45 en 21 uur 15 
te Ramsel, café De Pereboom, 
Vosdonken. 

Tussen 21 uUr 30 en 22 uur : 
te HuLshout. café Sportlokaal, 
Markt 

Profframjna en resullalen der 
werftochten, zuidelijke ploef. 

Zondag, 24 januar i : Kasterlee. 
aan de ker... 

BRABANT 

LEUVEN 
Denk er aanl Zaterdag 20 fe

bruari 65 wordt ü verwacht met 
vrienden, familie e»- kennissen op 
de grote dansavond van het ar
rondissement Leuven, Gemeente
lijke feestzaal, Martelarenlaan. 
Kessel-Lo. 

KESSEL-LO 

Derde dansfeest van het arr. be
stuur op 20 februari 1965 in de 
gemeentelijke feestzaal. Martela
renlaan, Kessel-Lo. 

Met Peter Philips en zijn Brus
sels amu.sementsorkest. Begin van
af 20 uur 30. 

MOLENBEEK 

Op 20 februari groot bal te Mo
lenbeek. 

Alle Vlamingen uit Brussel en 
omgeving houden die datum vrijl 

WEST-VLAANDEREN 

BRUGGE (STAD) 

Uitbreiding. 

Rond het oude afdelingsbestuur 
is een werkgroep van 12 personen 
gegroeid die de voorbereiding van 
de a.s. verkiezingen krachtig heb
ben aangepakt. Het afd. bestuur 
komt thans minstens om de 14 
d. samen en dit op woensdag
avond. Een ploeg van propagan
disten zal te Brugge voor één kol-
portage per maand instaan 

Vlaamse vrouw. 
Uit de werking rond de gemeen 

teraadsverkiezingen is m de afd 
Brugge een militante vrouwenoe-
weging ontstaan. Het ware nood
zakelijk moesten de andere afde
lingen onverwijld kontakt opne
men met de verantwoordelijken 
voor deze werking om de werking 
van « de Vlaamse Vrouw » over 
gans het arr. te doen uitstralen. 
Voorziister van de vrouwenbewe
ging is Mvr N. MoUet-Soenen, Po-
tentestr. 53. Brugge 

Tien jaar Volksunie. 
Dit is het thema van ons eei-

ste groot ari ondissementeel Volks
unie-bal dat plaats vindt op za
terdag 13 maar t a.s. te 21 uur in 
de zaal « Schutteriiof » te St. 
Kruis. Op dezelfde dag en plaats 
zal ook een gedenkmaal plaats 
vinden waarvoor nu reeds kan in
geschreven worden. 

Verdere berichten zullen tijdig 
volgen. U houdt niettemin nu 
reeds de namiddag en avond van 
zaterdag 13 maar t a.s. vrij! 

KNOKKE 

Met genoegen mogen we verne
men dat afd. voorzitter dhr Raf 
Declercq aan de beterhand JS. Om 
z'n voorzitter te ontlasten zaï het 
plaatselijk afd.-bestuur echter on
middellijk de handen uit de mou
wen steken om de a.s. verkiezin
gen efficient voor te bereiden. 

POPERINGE 

VOS-BVOS 

Op zondag 24 Januari 1965 te 19 
uur 30 in de zaal « Het Belfort t 
te Poperinge opvoering van : « Het 
Gezin van Paemel » Cyriei Buy-
s e s grootste TV-schow door de 
gi'oep Herman Bruggen. 

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

Prijzen der plaatsen : 50 - 40 -
30 F. 

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. 

ROESELARE 

10 jaar Volksunie. 
Te dier gelegenheid werd een 

herdenkingspenning geslagen, ten 
voordele van het strijdtonds van 
de Volksunie. Deze wordt ver
kocht tegen de prijs van 100 F in 
ons arrondissement en is te ver
krijgen bij onze propagandisten 

Hij zal tevens aangeboden wor
den bij de volgende kolportage 
die wij op het einde van deze 
maand te Roeselare en te Beve-
ren zullen houden Ieder Vlaams, 
voelend Roeselarenaar en Bevere
naar zal er aan hechten deze 
penning te bezitten, en als herin
nering aan de Volksunieoverwm-' 
nmg van 11 oktober 1904 en als 
bijdrage in de komende kiesstrijd. 
Kent ge Roeselare? 

Na iedere gemeenteraad te Roe
selare zullen wij de bevolking op 
de hoogte houden door een spe
ciaal blad. waarin de Volksunie
tussenkomsten in de gemeente
raad en de tussenkomsten bij het 
schepenkoUege zullen gepubliceerd 
worden. 

Dit blad, onder leiding van ons 
gemeenteraadslid Roger Slosse. 
dat wij met advertentie* uit Roe

selare zullen dekken, zal bewij
zen dat de Volksuniefraktie ;n de 
gemeenteraad niet slaapt en hoe 
de meerderheid op onze voorstel
len reageert. Klare wijn dus. ge
durende zes jaar. 
Afscheid>;(eest van burgemeester 
Lievens. 

I J s en sneeuw konden op 27 de
cember 1964 de meer dan 300 Be
verenaars met deren, die aanwe
zig waren 's namiddags of 's 
avonds, op het atscheidsfeest van 
burgemeester Lievens als burge
meester van Beveren. Jos. Lievens 
spiak er voor de "laatste maal als 
burgemeester zijn ambtenaren toe. 
Roger Slosse gaf er een prachtig 
staaltje van zijn hypnosekunst, 
terwijl enkele interessante filmen 
over Beveren werden vertoond. 

Mik E^abylon richtte zich tot 
slot tol de aanwezigen, en wees 
vooral op het gezond verstand die 
de Beverenaars op 11 oktober aan 
de dag hadden gelegd en ook op 
het belang van de stemmen van 
Beveren voor de VU-doorbraak op 
11 oktober, die ons hoopvol de 
parlementaire verkiezingen doen 
tegemoet zien. 

Langs deze weg danken de in
richters en Jos Lievens nog eens 
speciaal de aanwezigen, alsook zij 
die een kaart kochten als blijk 
van simpatie. De winst van dit 
feest komt ten goede voor het 
Volksuniestrijdfonds. 

Op zaterdag aanstaande 30 Ja
nuari, zullen de inwoners van de 
Kapelhoek. in de gelegenheid zijn 
om hun gewezen burgemeester te 
begroeten 

Inderdaad het feest van 27 de
cember, zal nogmaals plaats vin
den te 8 uur 's avonds in een nog 
nader te bepalen herberg 
Feest Rumbeke. 

Op zondag 24 januari aanstaan
de te 17 uur in de vernieuwde 
gemeentezaal, zal een feest wor
den ingericht, waarop alle Rura-
bekenaren worden uitgenodigd. 

Het woord zal er gevoerd wor
den door de burgemeester, waar
na onze vriend Roger Slosse de 
aanwezigen zal weten te boeien 
met zijn hypnosekunst. 

Mik Babvlon zal er insgelijks 
het woord voeren. 
Munitie voor de strijd. 

Langs deze weg danken wij 
allen die ons met een grotere of 
kleinere som bij de kiesstrijd heb
ben geholpen, indien wij het mon
deling met konden doen. Ons suk-
ses is voor een giroot deel aan hen 
te danken. Thans s taan we voor 
de parlementaire kiesstrijd, die 
nog meer inspanningen zal vergen. 
en die een geweldig belang heeft. 
In het arrondissement Roeselare-
Tielt moet het kworum bereikt wor
den, .zodat West-'Vlaanderen drie 
Volksuniemensen naar het parle
ment kan sturen ! Stoi-t Uw bij
drage op de P.C.R. 9095.74 van 
Mik Babyion, wes t l aan 145 te 
Roeselare met vermelding «kles-
fonds ». 
Tot uw dienst ! 

De Volksunieverkozenen, rekenen 
het zich tot plicht, als gemeente
mandatarissen, U te helpen waar 
zij kunnen en ü w belangen op het 
stadhuis 'te verdedigen. Ze s taan 
tot Uw beschikking. Bel hen op, 
klop bij hen aan. spreek hen aan ! 

Mik Babyion, Westlaan 145. Roe
selare. Tel. 202.08. Vooral juridisch 
advies. Liefst op telefonische af
spraak of op de middaguren. 

Gerard Demeester, Meulebeke-
s t raat 4, Roeselare. 's Avonds na 
19 uur. 

Gerard Huyghe. Westlaan 45, 
Roeselare. Tel. 219.12. Op afspraak; 
op de middag of 's avonds. 

Jozef Lievens, Veldstraat 112, 
Beveren. Vooral voor de Bevere
naars. Liefst op afspraak. 

Roger Slosse, Veldstraat 82, Roe
selare. Liefst op de middag. 

Hubert Vandenbunder. Hof van 
't Henneken 12, Roeselare. Tel-
239 88. Op afspraak 

ROESELARE-TIELT 
Om aan de zware uitgayen voor 

oropaganda het hoofd te bieden 
en de ka» op peil te houden werd 
het aanta l feesten van onze 
Vlaamse Vriendenkringen uitge-
oreid Men neme nota van de Tol
kende data : 

6 februari : te Roeselare In de 
Milen € De Beurs » avondfeest van 
de 'Vlaamse Kring c De Mandel » 
ter gelegenheid van het nieuwe 
gemeenteraadsjaar Orkest : de 
c Lucky Stars ». Toegang 50 F. 
Tombola, gezelschap.sdansen. Kaar
ten bij de propagandisten van de 
afdeling Roeselare-Beveren. 

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

20 maar t : te Meulebeke Half-
vastenfeest van de Vlaamse Kring 
Meuleb^e . In de « « J Relais. Het 
befaamde dansorkest Pol Rut«er 
speelt tsn dans. 

P e l s ? 

Een bontjasje ? 

Een bon tman te l ? 

wendt U vol vertrou'wen 

tot het h'uis 

W CIAYKENS-NEVEN 
O u d e r g e m . s e l a a n 328 
E t t e r b e e k . B r u s s e l 
T e l e f o o n : 48.37.01 

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

SCHI'IMRUBBP:BMATRASSEN 

met 
Gebreve tee rde 
bedekkings lagen 

RESSüK'l 'MATBASSKN 
(Brevet - 529768) 
niet 
Gebre \ e leerde Uarkiissen 
(Brexet - ,")127()7) 

STAK' 
T E ZF.LE (O. VL.J 
G E W A T T E E R D E B E D S P R E I E N 
W O L L E N D E K E N S 
TeL (052) 44641 en 44t)42. 

Ind ien U geen verkoper 
in u w omt rek ken t s luur 
ons een kaar t je en we 
zenden U het adres van 
de d ich ts bijgelegen ver
koper S ta r Zele. 

D O R T :\I U N D E R 
Th ie rb rauho f I 
te Leuven 

.\lle zater- en zondagen 
Opper Beieren orkes t . 
S temming - plezier . 
Alle dagen, 's middags en 
's avonds beste keuken , 
n ie t d u u r . 
Vanaf 's morgens 
tot 's nach t s 
koud buffet en koffie. 
Bi jzonder inge r i ch t voor 
groepsre izen scholen enz . . . 
P a r k i n g voor h o n d e r d e n 
autol)u.ssen en auto 's . 
Alles p r i m a verzorgd 
en goedkoop. 

D O R T M U N D E R 
Th ie rb rauhof II 
Groenp laa t s 33 te An twerpen 

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

DORT-BIERKELDER 
Oude Markt 22 Leuven. 

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

Niet vergeten da t men in 
d e ' d r i e lokalen de echte 
ü o r t m u n d e r T h i e r b r a u 
d r ink t met de 2 Hert jes . 

DORT THIERBRAUHOF I H 
langs au tosne lweg Antwer -
pen-.Vken, Tessender lo . 

DORT THIERBRAUHOF IV 
Autosne lweg Aalst, 

Gafé-rest. (1000 pi.) 
Ruiine pa rkeerge legenhe id 

Aanbevolen 
Huizen 

H E R B E R G E N 

Bezoek het » Veerhuis » 
te St-AMANDS a.d. Schelde 

Mosselen - Paling 
Uitbater : Jan Brugmans 

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

« PETER BEN IIT » 
Frankrijklel 8 Antwerpen 

Op doorreis te Aalst : be
zoek het Vlaams Huls 
DE VRIENDSCHAP 

Kerkstraat 9 
(bij Grote Markt) 

Bar Bowling Buffet 
OOSTHOEK 

Oosthoekstraat 17 
KNOKKE - Tel 63.811 

VLAAMS HUIS 
Ijzerlaan 82 Tel (051)50749 

DIKSMUIDE 
Uitb Leo Vreese 

Feestzaal voor groepen 

ELEC. APPAR. 

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

Bandopnemers... 
3792.57 ELAGRO 38.74.68 
De Damhouderstr 23. Ant. 

BOUWEN WONEN 

De specialist der 
standaarddeuren 

J. L E E M A N S Deurne Z . 
Van Havrelei 70 T 356317 
Agent De Coene Kortrijk 

Plastic vloer en trapbedek-
kingen Deliflex Tapiflex 
enz Inlichtingen : 
Claessens-Cornells Schut-
str. 18 Deurne T 36,13 12 

Voor uw modern Interieur 
EURO-DOMl 

Kruldtulnlaan 6 Brussel 
met Geschenken-kelder 

Bouw- veranderings
herstellingswerken 
S E G E R S Adriaan 

Steynstraat 187 
Hoboken Tel (03)37.43 81 

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

Voor al uw Vlaamse lektunr 
Eén adres 

Boek- en dagbladhandel 
Paul BEQUET 

Naasaustraat 6 Antwerpen 

HOTEL - RESTAURANT 

Bezoek het Payottenland 
goede spijzen vindt U in 

afspanning 
a DE K R O O N n 

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

« Vlaama Huis » Knokke 
Kamers vol pension 

gezellige sfeer 
V e r m i n d e r i n g v g r o e p e n 
E l l s a b e t h l lO.") T 632 70 

V l a a m s Huls B r e u g h e l 
de Smet de Naeyerlaan 141 

BLANKENBERGE 
Telefoon : (050)41637 

Vol. Pension 30 kamers 

UURWERKEN 

Zwitserse uurwerken 
bij \ leester uurwerkmaker 

SLAETS 
Dewinterstr 11 Oudergem 
T. 72.45 43 terminus tr 35 
10 % korting leden V.U. 
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D E grondwetsherziening, in 
de zin van de grendelgrondwet zoals 
de regering ze er wil doorjagen, is een 
grove antidemokratische aanval op de 
Vlaamse ontvoogdingsslrijd. Het is 
een ploertige slag beneden de gordel 
voor de Vlaamse jongeren, die hoop
vol in een nabije toekomst het einde 
zagen van ons Vlaams koloniaal sta
tuut door het normale spel van de de-
mokratie. 

Om een vergelijking te maken met 
de sociale sektor zouden we het zo 
kunnen stellen, dat de grendelgrond

wet voor de Vlaamse Beweging bete
kent wat de afschaffing van het sta
kingsrecht in de sociaal-ekonomische 
sektor zou bewerken. 

H ET is een grove aanflui
ting van ons demokratisch stelsel. 

Het betekent het afsnijden van de 
Vlaamse demokratische meerderheid, 
het betekent immers dat we er geen 
enkele wet meer kunnen doorhalen 
zonder dat de meerderheid van de 
franstaligen er eveneens vóór is. Ver
mits de franstaligen in ons land 42 % 
van de bevolking uitmaken, wil dit 
zeggen dat 22 % van de bevolking 
alles kan lamleggen wat ze goedvindt. 
De demokratie wordt dus letterlijk 
gevierendeeld. Het is een monsterlijke 
reaktionaire grondwet die de 58 % 
Vlamingen laat overheersen door 22 
% franstalige beati possedentes. 

f OOR wie de anti-demo-
kratische invloeden van achter de 
schermen niet kent, is dit ten slotte 
een onbegrijpelijk verhaal. Er wordt 
echter in dit land op grootscheepse 
wijze aan hersenspoeling gedaan. 

Het C.V.P.-kongres van Oostende 
dateert toch nog maar van einde 
1961. Daar werden de faciliteiten bo
ven het doopvont gehouden, facili
teiten voor Vlaamse en voor Waalse 
gemeenten. Twee jaar nadien slikte 
de Vlaamse C.V.P. met Hertoginnedal 
de faciliteiten voor de Vlaamse ge
meenten alleen. 

Op datzelfde kongres werd voor het 
eerst de twee-derde-meerderheid 
vooropgezet voor een beperkt aantal 
vraagstukken, maar alleen nadat de 
Vlaamse achterstand zou opgeruimd 
zijn. Thans is het geen twee-derde
meerderheid meer voor een beperkt 

aantal vraagstukken, maar een drie
vierde meerderheid voor alle proble
men die de franstaligen willen op
werpen. En van het opruimen vooraf 
van de Vlaamse achterstand is geen 
sprake meer De hersenen van de 
Vlaamse C.V.P.-ers werden op twee 
jaar tijd duchtig gespoeld, want Jan
netje Verroken vond het zelfs nodig, 
een telegram uit Luksemburg te stu
ren om toch maar te laten horen dat 
de behandeling bij hem geslaagd was 
en Schildwacht betoogde de jongste 
dagen pathetisch dat de grondwets
herziening een grote Vlaamse over

winning betekent. De Stalinisten mo
gen hier in de leer komen wat be
treft het spoelingstempo. 

E EN paar wanklanken toch. 
Te Antwerpen roert Mon Derine zich 
nog. Die is nog niet gelijkgeschakeld. 
Te zijner verontschuldiging kan ge
zegd worden dat hij nog maar enkele 
maanden in de C V.P. staat. Binnen 
een paar jaar zal hij ook het nutte'oze 
van zijn pogingen inzien om van de 
C.V.P. wat te maken en zal hij, wijs 
geworden, leren berusten. Ondertus
sen aan de onversaagde jonge held 
onze groet. 

Naast hem staat Herman van der 
Poorten, die in «De Nieuwe Gazet» 
enkele grondbeginselen verdedigt die 
de nieuwe grondwet opgeeft. Wat be
klagen wij die man anders met zijn 
Brusselse oasisliberalen, de fanatiek
ste taalrassisten die denkbaar zijn. 
Voor die franstalige Brusselse libe
ralen gaat de nieuwe grondwet im
mers niet ver genoeg. Zij denken aan 
de verovering van een twintigtal 
nieuwe randgemeenten, wat «La li-
bre Belgique » de opmerking ontlokte 
dat ze toch het onderste uit de kan 
niet moeten willen. (De oppositie van 
de Brusselse P V.V.-ers, die « het on
derste uit de kan willen», was an
ders voor Schildwacht een bewijs dat 
de grondwetsherziening een weldaad 
betekende voor de flaminganten ! 
Van 'schildwacht kan men nu eens 
alies verwachten, tot in Roosdaal toe). 

D E P.V.V. is er dan maar 
uitgetrokken. Zij rekent op een guns
tige uitslag in het Brusselse door het 
aantrekken van stemmen ook van 

lijstjes van Brusselse francofonen en 
zelfs de opslorping van die lijstjes. 

Het is dan ook klaar dat de Brus
selse vlaamsgezinden zich meer en 
meer tot een blok verenigen dat zich 
schaart naast de Volksunie. Te Brus
sel zal de hevigste strijd geleverd 
worden. Brussel is ook de kern van de 
Vlaamse strijd. De Vlamingen heb
ben een eerste keer van zich afgebe
ten te Brtissel-stad, waar de lijst 
Brusselse' Belangen van onze volks
vertegenwoordiger Daniel Deconinck 
van 1500 naar 4.800 stemmen sprong 
of meer dan het drievoud van 1961. 

De houding van de P.V.V. zal de een
heid van de Brusselse Vlaamsgezin
den nog verstevigen. 

D E grondwetsherziening is 
zo wat het einde van de unitaristi-
sche logica. 

De unitaristische logica wil dat 
voor alle grote vraagstukken men een 
oplossing vindt die noch de Walen 
willen, noch de Vlamingen. Altijd op
nieuw beleven we dat : koningskwes
tie, schoolvraagstuk, grote stakingen 
'60-'61. Telkens heeft men een op
lossing gevonden die beide volkeren 
in ons land ontstemde. Dit is ook 
thans weer het geval, want de bewus
te Walen kanten zich in hun meer
derheid tegen de grondwetsherzie
ning, de bewuste Vlamingen ook. En 
toch komt ze er. Dat is telkens op
nieuw de fundamentele Belgische lo
gica. Op elk gewichtig ogenblik in dit 
land willen de Walen het anders dan 
de Vlamingen. In plaats van door de 
invoering van het federalisme beide 
volkeren te bevredigen, verkiest men 
altijd maar opnieuw tegen beide vol
keren in te handelen Slechts één 
lichtzijde heeft deze dwaze politiek 
en wel, dat ze krachtig bijdraagt tot 
een vlugge ontwikkeling van het 
Waals en het Vlaams bewustwordings
proces. Niet het federalisme zal deze 
staat in de crisis storten, wel het 
idioot unitarisme. 

H ET socialistisch weekblad 
« Voor Al'en » heeft een hele art i 
kelenreeks geschreven om toch maar 
te bewijzen dat het volksnationalis-
me de onverdraagzaamheid en het 
rassisme predikte. Daar waar net het 
omgekeerde waar is. Dat doet immers 
het staatsnationalisme dat zij voor

staan. De verachting van de blanke 
Amerikaan voor de zwarte is niet zo 
groot als die van de franstalige Brus
selaars voor de nederlandsspreken-
den. En het is nochtans hun politiek 
die de Vlaamse socialisten steunen. 
Wie te Brussel in hun socialistische 
klinieken als eentalige Vlaming met 
tandpijn binnengaat, komt er bui
ten met een uitgesneden maag. De 
kern van de Brusselse sociaUsten be
staat uit regelrechte taalrassisten. 
Alleen de P W - e r s overtreffen hen 
nog in fanatisme. Wij volksnationa
listen willen dat elk volk, het weze 
zwart of geel of blank, zijn vrije ont
plooiing krijge in een eigen s taa ts-
struktuur. Waar we het echter vóór 
de gelen en de zwarten eisen, vragen 
we het ook voor ons. De Vlaamse 
socialisten vragen het eveneens voor 
de gelen en de zwarten alleen niet 
voor ons (de kombinatie geel-zwart 
doet hen rood uitslaan!). Dat is de 
grote leugen van het Vlaams socia
lisme. Zij steunen in dit land de ka
pitalistische imperialisten en de 
franstalige taalrassisten tegen de 
Vlaamse achtergestelde sociologische 
minderheid. 

Het is de verloochening zelf van 
een waarachtige socialistische poli
tiek. 

H ET terugtrekken van de 
PVV heeft het unitaristisch kaarten-
spel wat door elkaar gegooid. De drie 
partijen zouden zo dicht mogelijk 
bij de verkiezingen op één dag hun 
kongres houden in grote eensgezind
heid om de kiezers te overbluffen en 
dan, zonder hen tot bezinning te la
ten komen, in één ruk naar de ver
kiezingen te gaan Dat spelletje ligt 
door elkaar. En dat is een winstpunt. 

Het zal de kiezers meteen duide
lijk zijn waarover de grondwetsher
ziening gaat. waarborgen voor de 
Walen (CVP en BSP). waarborgen 
voor de Brusselse francofonen (PVV), 
dit alles op de rug van de Vlamin
gen. De Vlamingen moeten alles be
talen België is immers gebouwd op 
hun geduld en op hun uitbuiting. 

Daarom dat het zo klaar is dat 
alleen federalisme een oplossing 
biedt en dat alle federalisten de han
den in elkaar moeten slaan en zo 
vlug mogelijk één front vormen rond 
de Volksunie. 

De nood is groot. En in de nood 
verliest men geen tijd met zinloze 
diskussies. In de nood vecht men 
naast elkaar. In de strijd groeit fa
taal de stevige eenheid, die noodza
kelijk is voor de uiteindelijke over
winning, het grote doel : federalis
me. 

Wim Jorissen. 

Interfonie 
Geluidsversterking in de perfektie vopr 
zalen - reklamewagens • kerken - huls
kamers enz... 

Wendt U in vertrouwen tot : 
ELECTRO AKOUSTIEK 

DE GELUIDSBRON' 
Lange Leemstraat, 7 a 
ANTWERPEN - Tel. : 33.04.95. 

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

U speciale voorwaarden. 

IET GEVAAR BELOERT U TE ALLEN KANTE ! U MOET VERZEKERD ZIJN I 

• VOOR UW LEVEN, 

• UW AUTO 

• UW HUIS, 

• UW MEUBELEN 

'.ladpleeg ons, U yult er baat bij vinden. 

iJaarom slechts één adres : 

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