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(tvo) De diepste ondergrond van de beroering die thans in universitaire krin

gen heerst en die deze week o.m. tot uiting kwam in de studentenstakingen 

en in de grote studentenbetoging te Gent, is de levensbeschouwelijke tegen

stelling en het uit de ideologische verzuiling gegroeide wantrouwen. 

Het Katoliek Vlaams Hoogstuden-
tenverbond van Gent zegt terecht 
in een recente motie, dat bij de zaak 
van de spreiding der kandidaturen 
« blijkbaar meer belang gehecht wordt 
aan machtsposities » dan aan de be
hoeften van echt kwaliteitsonderwijs 
én van een gezonde levensbeschouwe
lijke vorming m een pluralistische 
maatschappij. In een dergelijk kli
maat is het onmogelijk, een sereen 
debat pro of contra bepaalde vormen 
van de universitaire expansie te voe
ren Het debat rond de spreiding der 
kandidaturen is er een weinig stich
tend voorbeeld van. 

Dit levensbeschouwelijk wantrou
wen wordt dan nog doorkruist met de 
onvermijdelijke nationale tegenstel
lingen in dit land, die des te zwaar
der wegen op het probleem der uni
versitaire ekspansie omdat ook op dit 
stuk het regeringsbeleid blijk geeft 
van een ongehoorde anti-Vlaamse 
voorin genomenheld. 

Noemen wij maar het feit dat de 
regering halsstarrig blijft weigeren, 
het initiatief te nemen tot de zo 
noodzakelijke pluralistische universi
teit te Antwerpen. Of de absoluut on
aanvaardbare beslissing, de uitzwer
ming van de franstalige medische fa-
kulteit der Leuvense universiteit naar 
St Lambrechts-Woluwe in het rege
ringsprogramma inzake universitair 
onderwijs te hebben opgenomen. 

De studentenberoering die deze 

Studenten 
betogen 

week weer scherp tot uiting kwant 
maar die de jongste jaren altijd la
tent aanwezig is, wordt daarbij t e 
vens onderhouden door het feit dat 
de universitaire hervorming weUicht 
wel vanuit het probleem van de aan
groei van het aantal studenten werd 
bekeken, maar dat daarbij weinig 
sprake is van een werkelijke demo-
kratisering. 

Naast zoveel andere eretitels kan de 
regering Spaak-Lefèvre ook het recht 
opeisen, het probleem der 4iniversi-
taire expansie hopeloos verknoeid te 
hebben door het te gooien in de are
na der klassieke, vastgeroeste tegen
stellingen in dit land. 

Deze week : Dr. Van Leemputten over gezondheids- en gezinsproblemen 
(blz. 3) - Open brief aan een partijvoorzitter (blz. 4) - «Voor Allen» 
schuimbekt (blz. 6) - Sir Winston Churchill (blz. 7) - Onze reportage : 
een merkwaardige Kempenaar (blz. 8) - De grondwetsherziening (blz. 16). 



2 DE VOLKSUNIE 

iiM^ljgSIJUi..A^jjWg»H;i»^ 

HUYSMANS 

Mijnhei p' 

Een kort antwoord -ifin V D M 
UU Tema t • 

Waarom zijt U niet verontwaar
digd over de wiJZe waai op de ver 
draagzame heer Huj'smans m zijn 
aitikel ons geloof heett bespotte
lijk gemaakt ' 

Wat uw schrijven van 16 jan 
betrett U heeft mets weeilegd 
en niets bewezen Daarom twee 
vragen Kunt ü ontkennen dat de 
woorden g broeders en zusters » 
volgens bijbels spraakgebruik 
« evengoed neven en nichten en 
zelfs verdere verwantschap » kun 
nen aanduiden ' Kunt U me een 
vers aanhalen uit het Nieuw Tes 
tament waai in die zogenaamde 
« broeders en zusteis van de Heer 
Jezus » ook kinderen van Mana 
en Jozef genoemd woiden? 

VL - Eeklo 

DOUANEBEAMTEN 

Geachte hei en, 

De lagere doeanebeambten aan 
de haven en m het stapelhuis te 
Antwerpen zien telkens de wm-
terpeiiode zonder veel vreugde na-
deien en niet zonder gegionde 
redenen De doeaniers met vast 
magazijnwerk vervullen hun da 
gelijkse taak m het stapelhuis bij 
een tempeiatuur dat sonis schom
melt tussen -3 en +10 graden De 
Jongens die de lossing der spoor
wagens doen en dus verplicht zijn 
te blijven staan tot de wagen ont 
laden is Kunnen soms hun pot 
lood niet meer vasthouden De 
magazijnieis in de losse maga 
zijnen, In de stad verspreid heb
ben het gfcÖe!*slt.elilk beter maar 
hebben op hygiënisch gebied het 
nadeel dat men van bij hun in
trede kan ruiken naar welk ma 
gazijn ze geweest zijn Het is bij
na ongelooflijk hoe de doeaniers 
In stE^dsmagazijnen verwaarloosd 

worden men moet het -̂ if mee 
ge maakt hebben om er geloof te 
kunnen aan hechten De KoH g a ' 
op de kaai hebben het ni t beUr 
al bezitten zij een gasvuurtie op 
staander waar ze hun verkleumdf 
vingeis kunnrn laten ontdooien 
vooraleer ze in hun soldaten 
wachthokje verdwijnen Is er dan 
niemand die deze toestand van 
minor satie aanklaagt ' Zeker de 
Gazet van Antwerpen op verzoek 
van het syndikaat onder druk 
van massale ontslagneming en het 
«Bestuui » met brietoapier Maar 
wat baten kaars en bril als de uil 
niet zien en wil ' De uii is hie^ 
de stad An werpen bezitter dtr 
gebouwen en aangewezen \oor 
het ondel houd De schepen van 
de Haven blijft doof en stom 
voor de menselijke bede et s 
geen geld de gebouwen zi1n te 
Oud en met de toekomstige EEG 
enz enz ( allen gekei'de en alge-
zaagde liedjes waar het 'ot van 
de doeanen niet mee zal verbete
ren ) We stellen dan ook onze 
enige hoop op de Volksunie \ er-
kozenen te \n twernen die zpker 
niet zullen nalaten nu zovele doe
aniers dageliiko de bitt»re koude 
aan de liJVe ondergaan verbete
ring te eisen bil de Schpr>en \ a r 
de Haven 

J B Merköem. 

FRANS VLAANDEREN 

Mijnhei en, 

In het vooruitzicht van de Eu 
ropese eenwording werken in 
Zuid-Vlaandei en ekonomie en toe
risme m zekere mate voor het 
Nederlands Deze st iekkmg verge
makkelijkt het werk van onze 
landgenoten die hun mvloed doen 
gelden om onze taal waar het 
maar kan toegang te veischaffen 
Aanzienlijke handelszaken kiezen 
een Nedeilandse handelsnaam en 
stellen Nederlandse uithangbor 
den ten toon Di ukkers levei en uu 
vooriaad aanplakbiieven van ver
scheiden toimaat met de tekst 
« Hiei spreekt men Nederlands » 
Veel bemoed gende uitslagen spo 

ren de Zulri-Vlaamse vrienden 
aan elk op eigen werkieiTein en 
invloedsteer het kultuurleven in 
hun lana m de lijn van de Vlaam
se volksaard Ie bemv o'^den Zo 
dungt de Vlaamse gee-st dooi tot 
de klingen waai zijn uitweikmg 
ee dei onvei-wacht is 

De Kortr jkse «Foto en smal-
filmgroep Kul tura» /zal du laar 
uitpakken met een zwait-wit-ge-
luidsfilm die zal gewijd worden 
aan de Frans Vlaamse gewesten 
De gebroeders Deliue zullen po
gen een kaïakteiwerk te maken 
van hun prent die alle facetten 
van aaid en kultuur van het 
Vlaamse volk m Pranknik zal be
lichten 

Breng een bezoek aan de zo piach-
tige Zuid-WesthoeK van Vlaande
ren neem kontakt met de Frans-
Vlamingen en vooral spreek uw 
taal waar ü ook komt Wees ge
rust deze mensen begrijpen U 
en vragen niet beter dan U eul-
hait ig te ontvangen 

D E Kortr ifk 

HUYSMANS 

Waarde Redaktie 

In uw rubriek « Lezers schrijven 
ons » in het nummer van twee 
weken geleden poogt de heei 
V D M - Ternat de bewering van 
K Hujsmans nl dat de H Ma
ria verschillenae kmdeien zou ge 
had hebben goed te praten 

Ik vmd dat ons weekblad niet 
de geachikte gelegenheiQ is ora 
theologische discussies te voeren 
Het IS echtei pijnlijk voor een 
oprecht — zij het aan met fana 
tiek — katholiek dat m zulk de 
likaat punt uit zijn geloof als het 
hierboven aangehaalde met een 
klakkeloos « Lees Matth 12, 46 
50 Markus 3 31-35, Lukas 8, 
19-21 » en daarna een uitleg, die 
absoluut niet strookt met de be
doelde teksten nl de Evangehes — 
di€ kerkelijk goedgekeurd zijn 
verwairing woidt gesticht bij de 
mmdei bijbelvaste katholieke le
zers 

Als de zaak zo eenvotidig was 
om op te lossen zoals de heer 
V D M het voorstelt waarom zou 
den er dan reeds eeuwenoude 
verschillen bestaan tussen de uit
leg van de wooiden uit die Evan
gelies « de bloeders van Christus » 
enerzijds door de '•eei geleerde en 
oprechte katholieke schriftver 
klaardei s en anderzijds door de — 
ik geef het gaarne toe — even op
rechte piotestantse exegeten? 

R S - Hoogstraten 

DRS. GOPPIETERS 

Mimheren 

Met aandacttt heb ik b^t hoofd 
artikel van 161 gelezen 

Met veel vreugde begroet Ik de 
toetreding tot de Volksunie van 
een zo edele figuui als d is Cojj-
pieters. Mochten er nog tientallen 
dergelijke mensen tot het inzicht 
komen dat alleen op pwlitiek ter 
rem de Vlaamse problematiek uit 
het slop kan geraken 

Allen moetfn we met veel moed 
en vastberadenheid de komende 
veikiezingsstrija voeten opdat de 
Volksunie als grote friomfator uit 
de bus zou komen 

Aan drs Coppiete's wens ik 
veel uithoudmgsvermogen, vooral 
de eerstkomende maanden, want 
zijn tegenstrevers zullen niet af 
laten hem m de eerste plaats te 
vizeren 

W D M - Denderleeuw 

PENSIOEN 

Geachte Redaktie 
In mijn briet, verschenen m 

«De Volksunie» van 26 dec 11 
onder de titel «Gepensioneerden» 
heb ik de gepensioneerden van de 
Staat en alle openbaie bestuien 
er voor gewaaischuwd dat ze zicb 
niet moeten laten beïnvloeden 
door het instemmend antwoord 
van de politieke mandatarissen op 
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de hun gestelde viaag of ze de 
wedermvoermg van de automati-
80he aanpassing dei pens oenen 
aan de loon- en weddeschalen, 
welke afgeschaft werd zullen 
goedkeui en 

Die waarschuwing is nu gegiond 
gebleken want de adj minister 
van fmancie Deiuelle heeft zo
juist m de Kamci kommissie voor 
financiën verklaaid dat de beg o-
tmg onmogelijk zwaarder kon be
last worden en dat oveiieens de 
wet van 2 8 19o5 welke die aan
passing bepaalde moeilijk toe te 
passen was 

Die veiklatmg is m tegenstel
ling met zijn vioegere bevestiging 
aan een atvaaidigjiig van de ge-
pensioneei den en oewijst hoe steik 
de tucht is in de kleurpai tijen 

De 1 egel ing heeft die beslissing 
duiven nemen omdat ze verzekeid 
is dat de meeiderheid van haar 
mandatai issen geen ernstig ver
zet zal bieden evenmm als de 
socialistische en Kristen sjndika-
fen. 

De weinig weiwiUende nouding 
van de bevolking over t algemeen 
jegens de gepensioneerden heeft 
daar voorzeker toe bijgedragen 

Men mag zich zelfs afvragen of 
onlangs de oveidreven pensioenen 
van de hogere officieren niet opv-
zettelijk werden bekend gemaakt 
om de goedkeuring der openbare 
mening te bekomen 

En wat dez« betreft zullen de 
oudere gepensioneerde arbeiders 
van de spoOTwegen U vei tellen hoe 
minachtend er destijds gesproken 
werd over hen omdat ze voor z o n 
«armzal ig» loon wilden wei ken 
Is een behoorlijk oensioen hun 
dan ni°t gegund ' 

Nu IS m alle geval oewezen 
dat de gepensioneerden v-in de re-
germgspartilen niets te veiwach
ten hebben en onze vrienden mo
gen niet nala ten hen er op te wij 
zen dat ze m de Volksun'e be
trouwbare verdedigers hebben 

V Mechelen 

De redaktie draagt geen v e n n t -
woiirdehikheid \oor de inhoud der_ 
gepubliceerde leieisbneven Ze be
houdt zich het recht \ a n ki-iize 
en inkorting \oor Over de lezers
rubriek wordt eeen briefwisseling 
gevoerd 
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DE VOLKSUNIE 

IN DE KAMER 
DR. VAN LEEMPUTTEN 

In de Kamer werd deze week de begroting van Volksgezondheid behandeld. 

Namens de Volksunie kwam dr. R. Van Leemputten op de tribune om o.m. het 

afremmen van de sociale woningbouw aan te klagen, het algemeen medisch 

onderzoek te eisen en nogmaals een lans te brekpn voor een eigen departe

ment van het gezin. We geven hierna de belangrijkste passages uit zijn 

tussenkomst. 

Ik ben stellig niet de enige om te 
betreuren dat voor een bazisdeparte-
ment als dat van Volksgezondheid en 
het Gezin slechts de beperkte midde
len voorhanden zijn die we terugvin
den in de thans behandelde begro
ting. De heer minister heeft, blijkens 
het Kommissieverslag, er zich over 
verheugd dat zijn begroting met 14 % 
t.o.v. vorig jaar is gestegen, terwijl 
de algemene Rijksbegroting slechts 
een stijging kent van 5 %. Er is ech
ter geen enkele reden om ons te ver
heugen wanneer we bedenken dat 
reeds sinds jaren de begroting van 
dit departement in een steeds onguns
tiger verhouding stond tot de alge
mene Rijksbegroting. Oppervlakkig 
bekeken ziet het er thans voor het 
eerst naar uit, dat in deze ongunstige 
evolutie een kentering zou zijn geko
men. Dat is echter schijn : voor zijn 
traditionele opdrachten krijgt het 
departement praktisch geen cent 
méér dan in het verleden en dat is, 
voor wat betreft verschillende be
langrijke posten, beslist ontoereikend. 

Niet alleen ontoereikende middelen, 
maar ook ontoereikende bevoegdheid 
voor dit Departement. Telkenjare 
valt het ons opnieuw op, hoe zeer be
langrijke problemen die rechtstreeks 
thuishoren bij Volksgezondheid, bij 
de begroting niet ter sprake komen 
of kunnen komen omdat zij — om 
absoluut sekundaire en vaak onbe
grijpelijke redenen — ressorteren 
onder de bevoegdheid van andere 
Departementen. De begroting die we 
thans bespreken en het beleid waar
voor ze aangewend wordt kan dan 
ook niet anders dan fragmentair zijn 
en sluit iedere brede visie op bazis-
problemen van de volksgezondheid 
uit. 

Daarnaast hananaaf IK. ae mening 
die ik hier reeds bij vorige gelegenhe
den heb uiteengezet, nl. dat het zeer 
omvangrijk terrein van de gezinspo
litiek best zou toevertrouwd worden 
aan een specifiek Ministerie van het 
Gezin. De aard zelf van het gezin als 
baziscel van een gezonde maatschap
pij en het onmiskenbaar belang van 
de demografische problemen in dit 
land wettigen m.1. deze opvatting 
volkomen. Ik erken graag dat we, al
hoewel zulks niet al te duidelijk blijkt 
uit het regeringsbeleid, momenteel 
een herwaardering van het gezin 
kunnen vaststellen — herwaardering 
die vooral het werk is van de onver
droten aktie, het wetenschappelijk 
werk en de moderne voorlichting van
wege de gespecializeerde belangenver
enigingen. Des te meer betreur ik het 
dat van deze gunstige konstellatie 
geen gebruik werd en wordt gemaakt 
om definitief te starten met een 
breed-opgezet gezinsbeleid onder de 
bevoegdheid van een eigen departe
ment. Zonder enige boosaardige bij-
bedoelmg aan het adres van de heer 
minister wil ik er toch even op wij
zen dat de huidige begroting verder 
strekt dan zijn huidige ambtstermijn. 

Daar de adjunbt minister met of 
zonder komma en de gesplitste de
partementen sinds een paer jaar in 
trek zijn, beleven we wellicht nog ge
durende de lopende begrotingsperiode 
de zo wenselijke en noodzakelijke op
richting van het Departement van 
het Gezin. 

Het weze me veroorloofd, thans en
kele bedenkingen te maken betref
fende het gevolgde beleid inzake so

ciale woningbouw. De heer minister 
zal wel niet loochenen dat de so
ciale woningbouw wordt afgeremd. 
Dat blijkt immers toch overduidelijk 
uit de feiten. De wijze waarop de 
bouwpremies worden toegekend en 
uitbetaald, schijnt er op gericht om 
de kandidaat-bouwers de moed in de 
schoenen te doen zakken en te doen 
verzaken aan him bouwplannen. Het 
maandenlange uitblijven van de toe
gekende premies is een vaak ondraag
bare last voor de weinig kapitaal-

Stene-bij-Oostende. Ik wens dan ook 
van op deze tribune uitdrukkelijk te 
protesteren tegen een beleid dat er 
op gericht is, de spanningen op de 
arbeidsmarkt en andere verschijnse
len van de hoogkonjunktuur op te 
vangen door de kandidaat-bouwers 
van een sociale woning te ontmoe
digen en door hen, die reeds met 
bouwen begonnen zijn, in zorg en 
kommer te storten. 

Daarnaast moet het me van het 
hart dat de gevolgde grondpolitïek in 
het kader van de sociale woning
bouw absoluut niet voldoet. Op veel 
te beperkte schaal wordt door de aan
koop van reserve-bouwgronden de 
grondspekulatie te keer gegaan. In
dien terzake geen afdoende en ingrij
pende maatregelen getroffen worden, 
zal men eens en voorgoed over af
zienbare tijd een kruis kunnen trek
ken over iedere sociale woningbouw 
van enige omvang en betekenis. Dit 
probleem heeft dergelijke wansma
kelijke politieke en taalpolitieke 
randverschijnselen, dat wij er ten 
zeerste door geprikkeld worden en het 
met de meeste aandacht zullen blij
ven volgen 

Het is nochtans duidelijk dat min
der dan ooit kan gedacht worden aan 
een inkrimping van de sociale wo
ningbouw. Zopas werd te Aalst een 
telling gehouden van de beschikbare 
woningen. Het rezultaat was weinig 

gezonde woningen gehuisveste men
sen steeds beduidend hoger is dat het 
percentage van de krotwoningen op 
het geheel der woningen. Het vergt 
wel geen betoog, dat dergelijke toe
standen evenmin sociaal als moreel 
aanvaardbaar zijn. 

Tenslotte wil ik er nog op wijzen 
dat het huidig beleid inzake bouw
premies een normale en harmonische 
ontwikkeling en uitbreiding van het 
gezin vaak in de weg staat. Ik dring 
er op aan dat de bouwpremie traps
gewijs zou toegekend worden met een 
oplopend percentage per kind. 

Inzake de sociale geneeskunde ia 
een der grote innovaties van dit jaar 
het medisch schooltoezicht. Ik ben 
het er mee eens dat de oude formule 
niet meer voldoet en een hervorming 
dus noodzakelijk was. Ik kan me 
echter geenszins verenigen rtüet de 
bruuske wijze waarop de overgang 
van het ene systeem naar het andere 
thans geschiedt; het gevolg daarvan 
is immers dat op talloze plaatsen on
nodige onkosten worden gemaakt o.a. 
ingevolge de langlopende kontrakten 
met de geneesheren en dat elders 
de scholen sinds maanden verstoken 
blijven van medisch toezicht. Daar
enboven heeft de korte periode waar
in de nieuwe wet van toepassing is, 
ons reeds geleerd dat de domeinen 
waarop aan levensbeschouwelijke 
verzuiling en aan verkapte school-

BEGROTING VAN VOLKSGEZONDHEID 
krachtige bouwers. Daarbij dient aan
gestipt dat de bouwpremie nog steeds 
dezelfde is als ten tijde van haar in
stelling ten jare 1949 .Zij werd nooit 
aangepast en waar zij in 1949 tot 10 
% van de bouwprijs kon belopen, vol
staat zij thans ternauwernood voor 
één twintigste ervan. Het uitblijven of 
het maandenlange aanslepen van de 
infrastrukturele werken in wijken 
van sociale woningbouw is evenmin 
van aard om de bouwlust aan te wak
keren; ik verwijs in dit verband bij
voorbeeld naar de grote moeilijkhe
den waarin een hele reeks mensen 
verkeerden en nog verkeren te 

bemoedigend : 12 % van de woningen 
bleken onverbeterbare krotwoningen 
te zijn en 17 % vielen in de reeks 
« ongezonde woningen ». In de ande
re steden van het land en op het 
platteland is het beeld wel nauwelijks 
beter. Alleen een opgedreven inspan
ning inzake sociale woningbouw, en 
o.m. een verhoging van de bespotte
lijk lage kredieten voor krotoprui
ming kan daaraan spoedig verhelpen. 
En dat oplossingen op de kortst mo
gelijke termijn noodzakelijk zijn, 
wordt ten overvloede onderstreept 
wanneer men bedenkt dat het bevol
kingspercentage van in krotten of on-

Jeugd en gezin : waaron» geen eigen minister ï 

strijd kan worden gedaan, thans uit
gebreid zijn tot en met het medisch 
schooltoezicht. De talloze bijkomende 
onkosten en de administratieve 
rompslomp die gepaard gaan aan 
het nieuwe systeem, zijn zeker geen 
waarborg voor een ernstig en dege-
hjk medisch toezicht. Het is mijn 
vaste overtuiging dat de hervorming 
derwijze had dienen te geschieden dat 
de omnipracticus met ervaring inge
schakeld kon worden in het nieuwe 
systeem. De minister zal wellicht ant
woorden dat zulks thans ook het ge
val is. Ik veroorloof me echter hem te 
laten opmerken dat de aanstelling 
van de geneesheren in de medische 
équipes vaak zal geschieden aan de 
hand van andere criteria dan die van 
ervaring, bekwaamheid en toe weiding. 
Het is mijn stellige overtuiging dat 
thans ook het medisch schooltoezicht 
een uitverkoren terrein voor politie
ke benoemingen — de grote gesel van 
ons openbaar leven — zal worden Of 
is dit wellicht juist de bedoeling ? 

Wat de kankerbestrijding betreft 
wens ik me aan te sluiten bij het 
kommissielid dat reeds heeft aange
stipt hoe een overdreven centralisa
tie te Brussel de zaken bemoeilijkt, 
ook inzake de verzorging der patiën
ten uit de overige delen van het land. 
Nu een verhoging werd voorzien van 
de kredieten voor een voorlichtings
kampanje via radio, T.V. en pers 
vrees ik, dat wij eens te meer getui
gen zullen moeten zijn van de on
doelmatigheid ener kampanje die zo
genaamd « nationaal » is gedacht en 
die, wat Vlaanderen betreft, vertaald 
wordt, die daarom in haar dorheid of 
zelfs eenvoudigweg wegens het feit 
dat zij foutief Is. totaal voorbiigaat 
aan het grote publiek. 

Inzake de psychiatrische mst-illin-
gen is reeds tot in den treure gezegd, 
dat ons land een grote achterstand 
heeft in te halen. We stellen vast dat 
de huidige begroting daarmee enigs
zins rekening houdt, zij het in veel 
te beperkte mate. Het is daarbij on
aanvaardbaar dat juist de goedkoop
ste behandeling van bepaalde kate-
gorieën van geesteszieken, nl. de ver
zorging ten huize, het slachtoffer is 
van een onbegrijpelijke gierigheid. 
De heer minister is in de kommissie
vergadering gestruikeld over het be
lachelijk lage bedrag van 10 miljoen 
dat nodig zou zijn om de dagvergoe-

(vervolg op blz. 10) 
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epemvOTfN 
open brief 

aan de heer Vanaudenhove 

voorzitter P.L.P.-P.V.V. 

in zieken\erlof 

Het Dagelijks Bestuur der Volksunie heeft met algemene stemmen beslist, 

het Hoofdbestuur te verzoeken scherpe maatregelen te treffen tegen de 

leden, die hun medewerking verlenen aan initiatieven waarop om het 

even welke dissidente iijstvorming of logenaamde saneringsiijsten 

voorgestaan worden. 

Brussel, 25 januari 1965. 

Mossieu Ie président, 

Uit de kliniek van dr. Martens - niais om, ma chère. I'acti-
•viste Martens - bereikt mij het geruststellend bericht dat gij 
•^'eliswaar ten dode opgeschreven zijt zoals ieder van ons, maar 
dat het nog niet voor binnenkort en alvast niet ten gevolge van 
uw huidige gezondheidstoestand zal zijn. De gedwongen rust 'n 
het ziekenhuis verschaft u wellicht een filosofischer en berus-
tender kijk op vele dingen en dan zult gi| er mee instemmen dat 
een politicus zijn lever en zijn maagzweren te dragen heeft zoals 
een generaal zijn dekoraties .• onafscheidelijke gevolgen van een 
aktief leven midden in de slag. Indien ik aan deze troostende 
woorden nog mijn rechtgeineende wensen voor een vlug herstel 
voeg, heb ik voldaan aan alle regelen der wellevendlield en kan 
ik overgaan tot de dagorde. 

De dagoide, mossieu Ie président, is vandaag nog steeds -
net als voor uw verhuis naar de ziekenboeg - de grondwetsher
ziening. Het zou me overigens niet verwonderen indien er tussen 
die grondwetsherziening en uw maagzweer eenzelfde innig ver
band bestaat als tussen oorzaak en gevolg. Want ". lewel het er 
op lijkt, dat uw partii zonder al te veel kleerscheuren en met 
niets dan elektorale winst uit de slag is gekomen, is de schiin 
eens te meer een subtiel bedrog. In werkelijkheid beeft de P.L.P.-
P.V.V.-tempel op zijn grondvesten en is het voorhang van de 
sacrosante liberale eenheid danig gescheurd, (ilurend door het 
spleetje, ontwaar ik veel tranen en geknars van tanden. 

Want alhoewel de P.L.P.-P.V.V. in hoofdzaak Brussel is, 
heeft d« partij toch nog een paar eindjes blindedarm elders in 
het land. En die enkele onbelangrijke centimeter werden de 
jongste tijd zozeer geprikkeld, dat een akute appendicitis dreigt. 
Kwestie van uw huidige couleur locale zeg ik het maar in zieken
huisjargon : alhoewel nog nooit iemand het nut en de belang
rijkheid van de appendix heeft bewezen, staat het vast dat haar 
ontsteking ernstige stoornissen en moeilijkheden kan veroor
zaken. Alhoewel het nut en de belangrijkheid van bijvoorbeeld 
de Vlaamse P.V.V. verre van vast' staan, is de ontstemming ervan 
een factor van betekenis voor het gezondheidsbulletijn van de 
P.L.P.-P.V.V. 

Dat de Vlaamse P.V.V. geprikkeld werd, mossieu Ie président, 
zal u persoonlijk wel allerminst verbaasd hebben. Tenslotte werd 
gij in hoogst eigen persoon door uw Brusselse oasis-bewoners 
behandeld en opzijgeschoven als eentie die mets in de nationale 
pap hebt te brokken, een idiot de flamin wiens opvattingen hele
maal niets terzake doen. Want het vergt toch geen betoog dat 
gij persoonlijk geneigd waart, met uw gele en rode unitaire 
spitsbroeders de grendel van de grondwet eensgezind voor de 
leeuwenkool te schuiven. Deze daad van Vlaamse zelfverlooche
ning en onvergeeflijke zwakheid voldeed echter de achttien-
karaters van uw Brusselse federatie niet in bet minst. Zij wilden 
\eel en veel meer en zij zetten dan ook uw presidentieel figuur 
.voor schut ten aanschouw van alle Belgen, presents et a venir. 

Van tussen zijn dadelpalmen en kemelkalveren liet Charel 
Janssens d'XL het bericht verspreiden dat de Brusselse P.L.P.-
Lsten er niet zouden voor terugschrikken, op te komen met een 
afzonderlijke lijst indien Ie parti zich niet zou neerleggen op het 
teken van de huilende muezzin in zijn minaret boven de oasis. 
Le parti legde zich neer, de blikken eerbiedig gericht op het 
blauwe Mekka aan de Zenne. De Vlaamse mandatarissen legden 
zich neer, terwijl aan de horizon de belofterijke beelden van 
ministerzetels en portefeuilles verdampten als vulgaire fata 
morgana's Gij legde u neer op het hospitaalbed en dat was 
•wellicht nog de fatsoenHjkste wijze van liggen die u overbleef. 

Gij weet het, mossieu le président, gij weet het allemaal 
en het onbehagen van die ongezellige weten.schap wordt nog 
vergroot door de narigheden van uw maagzweer. Straks is het ver
kiezing en maak dan maar wijs aan de inboorlingen van de 
Vlaamse bied dat zij een bolleken moeten zwart maken achter 
de naam van kandidaten - gij inbegrepen, Omer - die in hun 
eigen partij de plaats en de taak van het schaap in de oasis toe
gemeten krijgen : aan het uiterste randje, om gemolken te 
worden. 

Het is om er heimwee naar de leest van te krijgen ! 

Uw die Genes. 

MOTIE 

Op 18 januari jl stemde 
het dagelijks bestuur der 
Volksunie volgeiide motie 
goed : 

« Het dagelijks bestuur van 
de Volksunie ontkent dat 
verscheidene arrondisse
mentsbestuursleden van Brus
sel zich zouden uitgesproken 
hebben voor een scheurlijst 
t;e Brussel. Het kommunikee 
van zaterdag 11. in radio en 
TV ging uit van personen 
die geen enkele bestuurs -
verantwoordelijkheid dragen 
in de Volksunie. 

Niemand van het hoofd
bestuur noch van het arron-
dissementsbestuur heeft die 
tekst opgesteld of goedge
keurd. 

Het dagelijks bestuur van 
de Volksunie deelt verder 
mede : allerhande berichten 
werden de jongste tijd ver
spreid in verband met de 
Volksunie in de provincie 
Brabant en de aanstaande 
verkiezingen. 

Deze berichten zijn op zijn 
minst voorbarig en zijn niet 
afkomstig van de bevoegde 
partij - instanties. 

Alleen het Hoofdbestuur 
van de Volksunie kan na
mens de partij bindende 
verklaringen afleggen. 

Niemand buiten de geves
tigde partijlichamen heeft 
het recht, de naam Volks
unie te gebruiken ». 

Deze motie werd op 25 ja
nuari aangevu'd met de tekst 
die men op deze bladzijde 
in kader vindt. 

O N S BLAD 

Sommige lezers hebben er 
hun verwondering over uit
gedrukt dat ons weekblad 
geen kommentaren of ver
klaringen brengt bij de tal
rijke berichten die de jong
ste tijd over de Volksunie in 
de dagbladpers zijn versche
nen. 

Wij maken er hen at tent 
op, dat wij door deze han
delwijze trouw blijven aan 
een van onze redaktionele 
stelregels, nl. niet in te ha 
ken op perskarapanjes c'ie 
berusten op louter fantazie 
of op de schromelijk over
dreven voorstelling van fei
ten. Van deze gedragslijn 
verhopen wij — en daarom 
is het In laatste instantie 
ook onze lezers te doen — 
dat zij, beter dan we'ke stel-
lingname ook, de eenheid 
onder de Vlaams-nationa-
Usten dient. 

Onze plicht van berichtge
ving is daarbij niet betrok
ken. Essentiële en definitie
ve beslissingen of gebeurte
nissen zullen wij onze lezers 
niet onthouden. 

Wij wensen echter niet 
vooruit te lopen op evoluties 
die tot het domein van het 
Hoofdbestuur der Volksunie 
behoren. We beperken ons 
dan ook voorlopig tot de op 
deze bladzijde afgedrukte 
moties van het Dagelijks 
Bestuur. 

We waarschuwen echter 
onze lezers uitdrukkelijk te
gen de belachelijke en ten
dentieuze berichtgeving der 
kleurpo'itieke pers. 

We zijn er trouwens van 
overtuigd dat, gelet op de 
reeds duizendmaal bewezen 
onbetrouwbaarheid dezer be
richtgeving, onze waarschu
wing eigenlijk goeddeels 
overbodig is. 

R E C H T E N V A N D E MENS 

We hebben enkele weken 
geleden aangeklaagd dat de 
Belgische Liga voor de Rech
ten van de Mens het niet 
nodig oordeelde stelling te 
nemen tegen de zgn «• wet 
Degrelle ». 

We menen te weten dat de 
voorzitter der Liga, de jood
se advokaat Aronstein een 
dergelijke stellingname wel 
had gewenst en voorgesteld, 
doch dat hij door zijn be
stuur niet werd gevogd. 

Mr. Aronstein nam' reeds 
vroeger een moedige — want 
eenzame — houding aan, 
door als joods jurist de ont
voering van Eichmann te 
veroordelen. 

Volledigheidshalve kunnen 
wij er aan toevoegen dat Mr 
Aronstein thans in het 
« Journal des Tribunaux » 
de zgr. wet Degrelle heeft 
afgekeurd. 

Het is te betreuren dat de 
Liga haar voorzitter niet is 
gevolgd en dat het oordeel 
van de heer Aronstein niet 
gepubliceerd werd voor de 

goedkeuring der wet. Het 
zou stellig gewicht in de 
weegschaal hebben gelegd! 

K O N G O 

Baron Kronacker, P W -
sieraad en gewezen Kamer
voorzitter, heeft in « Le Soir » 
een pleidooi gehouden voor 
de uitbreiding van de Belgi
sche hulp aan Kongo. 

In geval België niet bereid 
zou zijn. de hulp aan Kongo 
te verhogen dan zou — al
thans volgens de heer Kro
nacker — de kommuni.stische 
wereld een grote overwin
ning op de vrije wereld be
halen. 

Dit pleidooi zou veel over
tuigender zijn indien het 
kwam uit de pen van ie
mand die geen grote financië
le belangen te verdedigen 
heeft in Kongo. 

P E N D E L A R B E I D E R S 

De NMBS reikt thans on
geveer 113.300 werkabonne-
menten met bestemming 
Brussel uit. In Brabant wor
den er daarvan 45,000 uitge
reikt. 

Wat betreft de interpro
vinciale pendel, worden er 
in Vlaanderen 49 700 abon
nementen uitgereikt tegen
over 18.600 in Wallonië. Oost-
Vlaanderen heeft de hoogste 
interprovinciale pendel naar 
Brussel : 35 600 abonnemen
ten. 

Het verafgelegen West-
Vlaanderen telt toch nog al
tijd 3.100 abonnementen! 

Bijna de helft der Waalse 
werknemers (hetzij 47,4 %) 
woont OP minder dan 30 mi
nuten van het werk 

Doch bijna een derde der 
Vlaamse werknemers (het
zij 27,2 %) woont verder dan 
een uur van het werk. 
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Grote beroering bij de bietenboeren : van de hen door minister 
Heger in het vooruitzicht gestelde richtprijs der bieten is niets in 
huis gekomen en zij hebben zware >erliezen geleden. Verschillende 
boerenbetogingen zijn voor de e.k. weken reeds aangekondigd. 
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ANTWERPSE POLDER 

Wij hebben reeds herhaalde 
malen geschreven over de 
wantoestanden in de Ant
werpse Polder waar vier dor
pen van de kaart geveegd 
worden. Het Polders Aktieko-
mitee en de Polderse V.U.-af-
delingen hebben thans een 
grootscheepse kampanje in
gezet om het wanbeheer van 
he t Antwerpse stadsbestuur 
'(dat de polder gemeenten 
sinds hun inlijving bij Ant
werpen « bestuurt ») aan te 
klagen. 

Thans immers dreigt Ant
werpen over te gaan tot het 
slopen van drie fraaie polder
kerken te Wilmarsdonk, Oor
deren en Lillo-Kruisweg, het 
afbreken van tipische polder-
hoeven alsmede van de Wit
te Molen, waarvan nochtans 
beloofd was dat ze zouden 
overgebracht worden naar het 
geplande openluchtmuzeum 
te Lillo-fort. Tezelfdertijd 
worden inderhaast te Lillo-
Kruisweg een groot aantal 
woningen gesloopt die beho
ren aan arbeidersgezinnen en 
aan gepensioneerden. De be
woners worden werkelijk met 
een aalmoes op de straat ge
zet, daar waar beloofd was — 
onder druk van vroegere ma
nifestaties — te zullen zor
gen voor vervangingswonin
gen 

Het P.A.K. en de Volksunie 
voorzien nu een aktie waar
bij protestvergaderingen en 
ook een protest-autokaravaan 
voorzien zijn. 

TEUVEN 

De Teuvense gemeente
raad, waarin Pmckers als 
burgemeester en de beruch
te Sécillon als raadslid zete
len, heeft tijdens zijn jong
ste vergadermg uitsluitend 
in het Frans beraadslaagd. 
Zulks betekent dat slechts 
drie leden van de wallingan-
tische meerderheid (nl. Pin-
ckers, Sécillon en Petit) aan 
het woord kwamen; de ove_ 
rige « meerderheids-Walen > 
kennen immers geen Frans! 

Burgemeester Pinckers 
dreef de onbeschaamdheid 
zo ver, iediere Nederlandse 
vertaling te weigeren aan de 
raadsleden van de Limburgs-
gezinde minderheid! 

In de Voerstreek mag blijk
baar alles en wordt geen en
kele taalwetsovertreding be
tengeld. Wat doet de ad-
junkt - arrondissementskom-
missaris? En de Bestendige 
Deputatie van Limburg? En 
de Taaikommissie? 

ORDE HERSTELD 

Een nieuwe algemene ver
gadering van de redakteurs 
en medewerkers van «Links» 
heeft nu nog maar eens zijn 
standpunt gewijzigd en uit
eindelijk met 40 stemmen 
bij 2 onthoudingen toch nog 
het akkoord met de BSP 
goedgekeurd. 

De knalrode zondebokken 
zijn dus teruggekeerd naar 
de ware roze stal. 

Het akkoord werd thans 
mede getekend door prof. 
Kruithof, die vroeger de 
woordvoerder geweest was 
van de neen-stemmers. 

« Links » blijft (of wordt) 
dus een ortodokse BSP-krant. 

OOK GEZIEN ? 

Vorige zaterdag liet het 
TV-nieuws zien hoe een beto
ging van Ierse nationalisten 
werd uiteen geranseld. Hele
maal ineen geslagen kon een 
jongen met moeite door twee 
kameraden worden wegge
bracht, meer gedragen dan 
wat anders. Op een hoek werd 
een enkele jonge man, die 
bovendien op de grond lag, 
door drie grote agenten ge
slagen en geschopt; hij kon 
ten slotte nog weg lopen. 
Geen van de agenten ging 
hem achterna : hij had blijk
baar zijn portie gehad... 
Wij hebben helemaal niets ge
merkt van enige verontwaar
diging in de toon van de re
porter of van enig protest in 
zijn woorden. Ieren zijn na 
melijk blank van huidskleur, 

ze zijn evenmin boeddhistisch 
van godsdienst. Waarom zou
den ze dan voor onze BRT-
helden van de rechten van de 
mens, als mensen kunnen be
schouwd worden ? 

GEÏSOLEERD 

De brief die mr. M. Van der 
Eist enkele dagen geleden 
geschreven heeft aan het Eu
ropees Hof van de Rechten 
van de Mens, en waarin be
toogd wordt dat de franskil
jons in Vlaanderen zich in 
geen geval op een minder
heidsstatuut kunnen beroe
pen, schijnt op de zenuwen 
gewerkt te hebben van de 
« Vereniging der Franstaligen 
in Vlaanderen ». 

Deze heren hebben een 
motie gestemd waarin zij de 
geldigheid betwisten van het 
ontwerp van internationaal 
U.N O.-pakt over de rechten 
van de mens. 

Tenslotte zijn zij door deze 
motie er slechts in geslaagd, 
aan te tonen hoe geïsoleerd 
zij zijn — niet alleen hier, 
maar ook t.o.v. de internatio
nale rechtsopvattingen. 

BOUWSTENEN 

Onder de naam « Bouwste
nen voor het programma 
1965-1970 » heeft de C.V.P. 
haar nieuw kiesplatform, dat 
op haar kongres moet worden 
goedgekeurd, b e k e n d ge
maakt. 

De C.V.P.-pers noemt het 
« een even gelukkige s tar t als 
het Kerstprogramma 1945». 
Opgemerkt weze dat diezelfde 
pers nooit opgehouden heeft 
te klagen over het feit dat de 
C.V.P. haar mooi Kerstpro
gramma blijkbaar met wenste 
uit te voeren... 

Geen klachten echter over 
het verleden; er is nu immers 
een nieuw « plan ». Zo iets als 
het fameuze sleutelplan anno 
1958, maar nu zonder sleutel 
en zonder Eyskens. 

Wij zullen maar niet de 
vraag stellen, waar de C.V.P. 
de mensen gaat halen om 

haar zoveelste plan te ver
wezenlijken. Het politiek per
soneel wijzigt inderdaad niet 
zo vaak als de plannen en in 
het verleden is van een grote 
uitvoeringsdrift bij de plan
nenmakers nooit veel te mer
ken geweest. 

« VERBLIJDEND » 
NIEUWS 

Uit de V.S. komt het nieuws, 
dat daar een nieuw sensatio
neel jachtvliegtuig is m dienst 
gesteld, de F-5. Dit toestel 
overtreft al zijn voorgangers, 
inbegrepen de F-84 en de 
F.104. Het is dan ook geroe
pen om spoedig de F-84 en de 
F-104 te vervangen. De Ame
rikaanse bevoegde diensten 
laten daarover geen twijfel 
bestaan : «De F-5, die zijn 
voorgangers ver overtreft, 
dringt zich op in alle landen 
die genieten van onze militai
re steun >. 

Dat heten wij nu eens écht 
verblijdend nieuws : we zija 
nog volop bezig om de mil
jarden voor de F 104 uit te 
geven en reeds biedt men ons 
een véél beter vliegtuig aan. 

EZELSOREN 

Het «Office du vocabulfl're 
f rangais » organiseert regel
matig een wedstrijd, waarbij 
alle franstalige kranten over
al ter wereld betrokken zijn, 
nl. de « bekroning •» van het 
in het slechtste Frans ge
schreven artikel. Hoeft het 
ons te verbazen, dat een Bel
gische franstalige krant mede 
de eer van de ezelsoren ge
noot, nl. « La Cité » ? 

En zeggen dat onze Frans-
radbrakende landgenoten zich 
tóch zo superieur voelen te
genover ons. Tot wanneer hun 
Bargoens eens door échte 
franstaligen onder het ont
leedmes wordt genomen ! 

OPGELAPTE ZIEL VAN 'T KIND 
Voor de tweede maal zijn dan de teer

lingen gerold in Berlaar. Ge hebt in ons 
blad de voorgeschiedenis kunnen volgen. 
Het doek is gevallen. Een lichte achter
uitgang, maar ongeschokte posities. In 
de bladen is de uitslag meegedeeld. De 
Standaard-Nieuwsblad gaven «toevallig» 
een drukfout die ons een achteruitgang 
van bijna 170 stemmen bracht, in wer
kelijkheid waren het er 70. 

Hoe was dan de uitslag ? 

op 24/1/65 

C.V.P. 
LAMBRECHTS 
B.S.P. 
VOLKSBELANGEN 

1824 St. 5 zet. 
1640 St. 4 zet. 
1484 St. 3 zet. 

820 St. 1 zet. 

op 11/10/64 
C.V.P. 1664 St. 4 zet. 
B.S.P. 1483 St. 3 zet. 
LAMBRECHTS 1700 st. 4 zet. 
VOLKSBELANGEN 891 st. 2 zet. 

De verschuivingen waren dus niet 

groot. De Partij Lambrechts verloor CO 
stemmen. De Lijst Volksbelangen 70. Of 
een achteruitgang van 15,5% naar 14,5%. 

HOE WAS HET ? 

Dit geringe stemmenverlies bracht 
nochtans een zetel verlies. Gij herinnert 
U wellicht nog hoe vorige maal de tweede 
zetel van de Volksbelangen maar uit de 
brand werd gehaald met een overschot 
van twee stemmen. De Socialisten ver
loren zo hun vierde zetel. 

Het waren zij dan ook die de herkie
zing vroegen op basis van het feit dat 
twee minderjarigen tot de verkiezing 
waren toegelaten. 

Er was ondertussen een nieuw feit. De 
oude partij Lambrechts, <katoliek-libe-
raal) had gedurende 68 jaar de volstrekte 
meerderheid gehad. Ze stortte in elkaar 
op 11 oktober. In haar wrok om het op
komen van d« G.V.P., ging deze oude 
Katolieke brouwerspartij een coalitie aan 
met de Socialisten. De B.S.P. die gevoelig 
was achteruitgegaan op 11 oktober, kwam 
plots onverhoopt, en voor de eerste maal 
in het Berlaarse schegenkollege. Met de 
twee schepenen die haar werden toege
deeld en de voorzitter van de COO kreeg 
ze meer dan het leeuwenaandeel. 

Wat een unieke atmosfeer voor de 
C.V.P. De C.V.P. die vroeger nooit was 
opgekomen in Berlaar en op 11 oktober 

4 zetels haalde, schakelde plots over op 
de bijna verleerde « alarmkreten » : 
< Redt de schone ziel van 't kind ». 

Niet zo lang geleden werd een staats
school opgericht te Berlaar. Het pasklare 
tema van de C.V.P. in Berlaar werd dan 
ook « Na de oprichting van de rijks
school, zal door de socialistische schepe
nen het vrij gemeentelijk onderwijs 
gewurgd worden », 

Ieder Vlaams-nationalist die de school
strijd van 1958 heeft meegemaakt weet 
dat voor zulk tema een franje van ons 
kiezerspubliek gevoelig is. De C.V.P. heeft 
het dan ook handig bespeeld. Zij wisten 
dat het tegen ons niet frontaal te gebrui
ken was, ze hebben het dan ook geniepig 
gedaan. Waar in normale omstandigheden 
onze versterkte lijst tot stemmenwinst 
had moeten leiden zong de C.V.P. het vol
gend liedje « Drie zetels halen de Volks
belangen toch niet, maar wij zullen ver
moedelijk niet genoeg halen om een vijfde 
te -winnen als de Volksbelangen te veel 
overschot hebben ». Die handige voor
stelling van zaken heeft dan ook inge
werkt op enkele tientallen mensen die 
vorige maal voor ons stemden. 

Dit waren nog menselijke argumenten. 
Andere wepden er uit de gracht gehaald. 
De B.S.P. begon er mee, menende dat zij 
met ons om de zetel moest strijden. De 
partij Lambrechts nam het tema over. En 
ja daar was het terug. Volksbelangen -
Volksuniebelangen - Volksbedrog - Hitler 
- Buchenwald. De smerigste verdachtma
kingen werden uit de hoek gehaald, de 
laagste insinuaties. Een kampagne waar
van Wim Jorissen ons zegde : maar te 
vergelijken met de slijkgolven die wij in 
1958 in Limburg moesten trotseren. Aau 

B.S.P. en « Geuzen » (Partij Lambrechts) 
bracht het niet veel op. Wel werden er 
vermoedelijk mensen met een schrikkom-
pleks naar de C.V.P. gedreven, mensen 
die vorige maal voor ons stemden. Vooral 
dan op het gehucht Heikant waar vorige 
maal tot 23 % voor ons kozen. Iedereen 
weet dat op een buitendorp 23 % moet 
samenhangen met persoonlijke faktoren. 
Dit was het geval op 11 oktober. Nu 
waren enkele tientallen niet bestand tegen 
die lage aanvallen. Vorige maal immers 
werd onze lijst nog behandeld als een 
dorpslijst « Volksbelangen » nu werd het 
« Volksunie » « zwarten > enz. Spijtig 
genoeg werd het ook « Hier komen ze 
ambras maken, dat ze liever zorgen onder 
elkaar geen ruzie te maken lijk in 
Brussel ». 

Ter overweging aan ... 
Welk moet onze konklusie zijn ? Door 

een lichte achteruitgang van enkele tien
tallen stemmen ging spijtig genoeg de 
zetel verloien die vorige maal nipt werd 
gehaald. De 820 kiezers vormen nu echter 
een blok dal bestand is tegen alle ver
dachtmakingen tegenover de Volksunie. 
Wie nu voor de Volksbelangen stemde 
wist duidelijk dat hij, zijn vertrouwen 
gaf aan de Vlaamse lijst. 

Voor het parlement staan onze ver
wachtingen dan ook optimist bij de 820 
van zondag komen er wellicht een goede 
200 stemmen bij uit Partij Lambrechts en 
Vlaamsgezinde C.V.P.-ers die, om per
soonlijke redenen nog voor die of die 
vriend stemden. 

Ons motto is in elk geval voor de par
lementsverkiezingen « Over de 1.000 
stemmen ». 

Walter Luyteii. 
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gezind geweest; wellicht was 
zijn oriëntatie daarvoor te 
eenzijdig. Hij bleef toch steeds 
bewust Vlaming : een groot 
Vlaming die uit een eerlijke 

en grote sociale en menselijke 
bewogenheid de kracht putte 
voor een leven van onvermoei
bare daadkracht. 

De kardinaalshoed is een 

verdiende erkenning voor 
deze merkwaardige, dynami
sche Vlaming. We wensen 
Cardijn er van harte geluk 
om. 

•̂ Vat kan men voor minder dan 2 frank uurloon al helers doen ? 

S O L D I J 

Reimond aMt theyssens h a d 
voor de begro t ing van 1963 en 
11964 a m e n d e m e n t e n ingediend 
om de soldij op 20 fr te b r e n 
gen. Da t werd als demagogie 
bes tempeld en gaf in 1964 
aan l e id ing to t een hef t ig in 
c iden t me t Van Eynde. 

Voor de b e g r o t m g van 1965 
h a d onze verkozene zopas een 
zelfde a m e n d e m e n t ingediend. 
Hij zei d a t hi j hetzelfde be 
d r a g van vorige j a r e n behield 
ook al was h e t onvoldoende 
m e d e wegens een nieuwe s t i j 
g ing van de indeks, o m d a t de 
onmidde lh jke verhoging to t 
20 fr mogeli jk is. « Het is n ie t 
eens een half p rocent van uw 
b e g r o t i n g » , zo zegde hij t o t 
de min i s t e r 

Cudell, een roze socialist, 
h a d onze ver tegenwoordiger 
vorige j a r en nooi t ges teund. 
Hij moet er on langs a c h t e r 
gekomen zijn d a t de soldij 
b e s t a a t en zelfs da t ze o n t o e 
re ikend is. Zelfs h e t a m e n d e 
m e n t Mat theyssens , als hi j 
h e t zou kennen , moet hi j o n 
toere ikend hebben gevonden. 

Met de half afgewerkte 

gebaar t j e s van een kos t 
schoolnuf en veel nodeloze 
woordenomhaa l verdedigde 
deze verk leurde marx i s t een 
soldij van 30 fr. Ma t thevs sens 
zei, n u toch ten mins re één 
lid te hebben o n t d e k t d a t zijn 
sociaal voorstel zou s t eunen . 
Mis ! Bij de s t e m m i n g van 
h e t a m e n d e m e n t M a t t h e y s 
sens veerde Cudell als een 
robot he t eerst van allen r ech t 
om h e t te verwerpen. 

Schaamteloze , roze-rode 
namaak-Mach iave l l i s t j e s . 

K A R D I N A A L CARDIJN 

De benoeming van Mgr. 
Card i jn tot K a r d i n a a l willen 
wij n i e t ongemerk t l a ten 
voorbi jgaan. 

Alhoewel wij m e t de wijze, 
waa rop hier te l ande de KAJ 
zich vaak liet (en l aa t ) i n 
s p a n n e n als k iesdraver voor 
de C.V.P., weinig i ngenomen 
zijn. willen we toch de wereld
wijde o rgan i sa t i e van « gene 
r aa l » Cardi jn n ie t de r e u s 
ach t ige verdiens te ontzeggen 
die zij onbe twis tbaa r heeft . 

Cardi jn is nooit fel V laams-

ZICHZELF BLIJVEN 
Onover/ichlelijk is de boiile veejI\or-

migheid van <le mensen. Hoe eenvoudig 
en gemakkelijk zou daartegenover een 
even talrijke groep rolKitten zijn ! Xa-
tuiirlijk <M)k wel \er\eleii(l ! lirgens diep 
in ons steekt gemakkelijkheid, loutere 
nuttigheid en eenvormigheid, ons zo 
sterk tegen, dat zelfs de indu.strlüle pro-
duklie er rekening mee moet houden. 
Hoeveel soorten kleine wagens zijn er 
niet 7 En middelmatige en zware wa
gens ? En (Ie kleuren dan ! Kn de lijn I 
Ja, de iijn van de auto... 

We trachten nog altijd, aan onze pro-
dukten iels van onze menselijkheid mee 
te geven. Iets moois, iets be\alligs en 
aangenaams - iets nuttelot)S, maar waar
door dit produkt zich dan toch maar 
onderscheiden kan van een ander dat 
eigenlijk even nuttig is en juist het/elf
de bewerkt ! Vroeger kon een stielman 
zeggen : dat is een stuk van mij ! .Maar 
nu nog zijn de 250.000 personeelsleden 
van Philips niet zo maar producenten 
van radio's, tv-toestellen en alle moge
lijke instnnnenten : zij produceren I'hi-
lips-artikelen. En als wij kopen, kiezen 
we ! Zelfs in de Sovjetunie heeft een 
< geniaal » ekonomist Liberman de regel 
van « vraag en aanbod » terug ontdekt. 
En sinds korte tijd produceren twee 
fabrieken datgene en die hoeveelheid 
die gevraagd wordt, en het gaat prach
tig, schijnt het ! Zo is het Westen het 
grote geheim van de vrije-markt-ekono-
mie nu ook kwijt. 

Ondanks alle teorie en alle fanatieke 
leerstellingen schijnt de grillige, onder
ling verschillende, zich bewust onder
scheidende mens wel de échte, de onver
woestbare mens te zijn. 

Wie zal ooit kunnen uitleggen, door 
welke talloze trekjes en vormen de men

sen van elkaar verschillen ? Wie zal ook 
kunnen zeggen waardoor de mensenge-
meenschajipen, de volken, van elkaar 
verschillen. Zoals er heel zeker twee 
verschillende mensen zijn als wij twee 
fysieke werkelijkheden, twee lichamen 
waarnemen, zo zijn er heel zeker twee 
volkeren als wij weten dat de EskiniD's 
in het hoge Xoorden, de Italianen aan de 
Middellandse zee wonen. Zo zijn de 
blanke Zuid-afrikanen, die ons zo nauw 
verwant zijn, die grotendeels van ons 
afstammen, die een praktisch gelijke 
taal hebben bewaard, van ons onder
scheiden omdat wij geografi.sch ge-schei
den zijn, 

« De taal is gans een volk ! » was de 
leuze die vele edele en beslist niet dom
me mensen inspireerde. In de heden
daagse spot o\er deze stelling steekt 
ongelukkig genoeg meer on^setendheid 
en onbegrip dan verdiept inzicht en kri
tische verbetering ! Maar inderdaad, de 
taal is niét gans een volk ! de Ieren zijn 
zichzelf gebleven, hoewel hun eigen taal 
bijna uitgeroeid was : maar na al die 
eeuwen krijgt mét hun zelfbeschikking 
en onafhankelijkheid ook hun iaal een 
nieuwe toekomst ! 

Industrialisatie en de daarmee verbon
den sociale verhoudingen schijnen soms 
een steeds meer uniform dek over de 
wereld uit te spreiden. Maar het is ver
schil in levenswijze en levensiuzicht, 
die verhinderd hebben dat de Ieren door 
de Engelsen en dat de Slovaken door de 
Tsjechen werden opgeslorpt. 

De Vlamingen en de Nederlandse stam 
als geheel hebben enkel de zee als na
tuurlijke bescherming : geografisch lig
gen we in onze Lage Landen onbe
schermd tegen alle aanvallen en invloe
den, in die zin een van de minst bevei
ligde volkeren ter wereld. Maar er was, 
ja werkelijk ! onze taal en onze levens-
^viJze. Wij zijn er. lloe dan ook, we zijn 
onszelf ! 

Ncnirod. 

"VOOR ALLEN" SCHUIMBEKT 

Tn het socialistisch weekblad « Voor 
Allen » van 16 jan., op de eerste blad
zijde en onder de titel « Het Vlaauis-
Nationalisme van de Volksunie », vei-»-
scheen een scherpe aanval tegen de 
VKiams-nationale partij. 

De schrijver van het artikel is blijk
baar aangetast door een angstkomple-x. 
tengevolge van de successen van de 
Volksunie bij de gemeenteverkiezingen. 

Het schijnt bij de linksen een gewoonte 
te worden, bij gebrek aan degelijke argu
menten legen de Volk.sunie, terug te 
grijpen naar het wapenarsenaal van ver
sleten, maar steeds opnieuw ndsbruikte 
leugens en verdachtmakingen die in het 
verleden moesten dienen om de arbeiders 
tegen ons op te hitsen. 

Het valse beeld dat P.D.B, hier boet
seert van het Vlaams-nationalisme, doet 
mij denken aan het bespottelijk beeld 
van het socialisme dat men 30 a 40 jaar 
geleden in klerikale kringen voor de 
kristelijke jongeren ophing. .Socialisten 
waren dan een soort rode duivels die de 
godsdienst wilden uitroeien, de kerken 
sluiten, het privaat-eigendom afschaffen, 
het huwelijk ontbinden en de vrije liefde 
invoeren. Sedertdien is men in klerikale 
middens toch wel wijzer geworden. Op 
de redaktie van « Voor Allen > is men nog 
niet zo ver. En wij die dachten dat men 
overal in zoverre de verzuiling en de on
verdraagzaamheid had overwonnen, dat 
politieke tegenstanders met mekaar eeu 

dialoog en een debat konden voeren op 
een hoger peil dan een halve eeuw 
geleden ! 

P.D.B, zou moeten weten dat de fas
cistische boeman er een is met twee aan
gezichten. Wanneer men onder « fascis
me » een autoritair regime verstaat dat 
niet demokratisch is volgens onze wes
terse normen, dan bestaat er evengoed 
een « links > als een « rechts » fascisme. 
De regimes van Joego-Slavië, Hongarije, 
Tsjecho-Slovakije, Polen, Rusland, Egyp
te, China zijn even ondemokratisch en 
dus « fascistisch > als Spanje en Portugal. 
Wij zouden met veel meer recht de B.S.P, 
kunnen beschuldigen van links-fascis
tische sympathieën. De Volksunie-manda
tarissen gaan niet op vriendschapsbezoek 
bij Franco of Salazar, zoals de B.S.P.-
parlementairen bij Tito of Ulbricht. 

P.D.B, beweert, dat elk nationalisme 
zijn oorsprong vindt in een minderwaar-
digheidskomplex. P.D.B, weet niet eens 
wat nationalisme is. Er zijn immers twee 
soorten van nationalisme : 

Ten eerste het staatsnationalisme of 
onderdrukkingsnationalisme, dat de be
langen van de enkelingen en van de 
volksgeineenschappen onderwerpt aan 
het staatsbelang. Dit staatsnationalisme 
ligt aan de oorsprong van de onderdruk
king van minderheden, van de imperia
listische en kolonialistische oorlogen en 
de pogingen tot wereldoverheersing van 
Napoleon, Stalin en Hitler, Tot dit soort 

behoort ook het Belgisch nationalisme 
dat gesteund wordt door de kapilalisten, 
het hof, de unitaire partijen, de socialis
tische inbegrepen. 

Ten tweede het volksnationalisme of 
bevrijdingsnationalisme, dat de staat in 
dienst wil stellen van enkeling en ge
meenschap. Dit is het nationalisme van 
alle volkeren die nog niet genieten van 
het zelfbeschikkingsrecht, maar onder de 
voogdij .staan van een volksvreemds 
staat. Dit is het nationalisme van de 
koloniale volkeren, van de Basken in 
Spanje, de Bretoenen in Frankrijk, de 
Slowaken in Tsjeko-Slovakije en de Vla
mingen in België. Dat is « ons > nationa
lisme, dat van de Volksunie. 

Wie dit nationalisme bestrijdt, is de 
bondgenoot van de holdings en de trusts, 
van de Brusselse bourgeoisie en van alle 
andere unitaire machten die zich ver
zetten tegen de ontvoogding en de bevrij
ding van ons volk. 

Wanneer P.D.B, zich beroept op een 
uitspraak van de C.V.P.-er Kiebóoms, die 
de Volksunie een « agressieve extremis
tische partij » noemt « zonder programma 
behglve een vaag federalisme », zal dat 
hem niet veel baten. De jonge socialis
tische arbeider die naar de Volksunie 
overkomt, tot grote ergernis van de 
B.S.P.-bonzen, zoekt juist dit « agres
sieve, Vlaams-bewuste » klimaat dat hij 
in de verburgerlijkte B.S.P. mist. Hij 
weet ook dat men steeds de extremist is 
van iemand. Ook de jongens van «Links» 
en «La Gauche» zijn extremisten voor de 
bourgeois van de B.S.P. 

P.D.B, ontpopt zich in /ijn betoog als 
een achterlijke taaiflamingant, wat men 
bij een < .socialist » allerminst zou ver
wachten. Hij ziet slechts heil in een 
« billijke taalwetgeving ». Met die taai-
regeling wordt volgens hem alles opge
lost. Alsof het Vlaamse probleem niet in 
«ie eerste plaats een politiek en op de 

tweede plaats een sociaal-ekonomisch 
probleem ware. Taalwetten kunnen nooit 
de ekonomische achteruitstelling van 
Vlaanderen oplossen. Wij hebben niet in 
de eerste plaats taalwetten, maar eigen 
politieke beslissingsmacht nodig en die 
krijgen wij alléén in een federaal inge
richt België. 

Niet alle arbeiders laten zich door de 
B.S.P. oogkleppen aandoen. De arbeider 
1965 is met meer de onmondige, onder
ontwikkelde proleet van dertig jaar 
terug. Hij denkt na. Met open geest staat 
hij voor de problemen van zijn tijd. Hij 
wil ook eigentijdse oplossingen. De ver
sleten en voorbijgestreefde formules van 
kapitalisme, liberalisme, klassenstrijd, 
klerikalisme en unitarisme wijst hij af. 
Alleen in de Volksunie vindt hij het 
klimaat waarin hij zich als Vlaams
bewust en sociaal-vooruitstrevend mens 
volledig kan uitleven. 

De jonge arbeiders laten zich door de 
verdachtmakingen van P.D.P. niet meer 
beïnvloeden. Zij weten dat zowel in de 
kollaboratie als in het verzet, naast idea
listen en eerlijke lieden, ook profiteurs 
en misdadige elementen aanwezig waren. 
De eerlijke mensen uit beide kampen 
staan in de Volksunie zij aan zij.' De ver
gissingen uit het verleden zijn voor hen 
en voor ons lessen voor de toekomst. 
Die toekomst zullen wij samen opbouwen 
en het zijn de leugenaars van « Voor 
Allen » niet die ons dat zullen beletten. 

Tenslotte kunnen wij alleen deernis 
hebben met de radeloosheid en de gees
telijke armoede van modderspuiters van 
het allooi van een P.D.B, die regelmatig 
« Voor Allen > teisteren. Doe zo voort, 
heren ! U maakt het ons -zeer gemakke
lijk. Om het Vlaams-nationalisme en de 
Volksunie te verslaan, moet u echter 
steviger argumenten gebruiken. 

Leo Van de Weghe 
Gemeenteraadslid Oostende. 
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VENSTER OP HET B U I T E N L A N D 

De legende weerstaat gewoonlijk niet aan de strenge toets der feiten. De le
gende wil, dat vandaag zaterdag in Engeland een groot staatsman wordt be
graven. Nu is het onmogelijk dat iemand blmd of ongevoelig zou blijven voor 
de kwaliteiten van Sir Winston Churchill als oorlogsleider. Dat hij echter 
tevens een groot staatsman zou geweest zijn, blijkt nergens uit de feiten. 
Men heeft Churchill een indrukwekkende reeks eigenschappen toegedicht, 
tot en met het literair genie dat een Nobelprijs wettigde. Wanneer men echter 
de Inderdaad indrukwekkende loopbaan van de grote Brit op de keper be
schouwt, stelt men vast dat de hoogtepunten ervan alle samenvallen met de 
oorlog en wel met de oorlog in zijn meeste beperkte en primitieve betekenis, 
als « Ding an sich » en niet als voortzetting van de politiek met andere mid
delen, naar het woord van Clausewitz. 

/ 
Deze vaststelling hoeft nog geen 

veroordeling te zijn. Heel wat be
kwame, moedige en opvallende man
nen zijn terecht de geschiedenis in
gegaan louter op grond van hun kwa-
hteiten als oorlogsleiders. Hoe rela
tief ook de roem van het slagveld is, 
hij werd toch vaak gebouwd op 
merkwaardige en voorbeeldige eigen
schappen. Het is ons echter onmoge
lijk, zelfs op het beperkte terrein van 
de oorlogsleiding een historische 
plaats in te ruimen voor Churchill, 
omdat hij er zich niet heeft mee ver
genoegd alleen maar een « krijger » 
te zijn. Hij wilde tevens doorgaan 
voor staatsman en toen hij — in wat 
hijzelf het « grootste uur » noemde — 
de verantwoordelijkheid voor het po
litieke én militaire beleid van zijn 
land in handen kreeg, zou spoedig 
blijken dat zijn schromelijke tekort
komingen op het vlak van de politiek 
hem tevens hebben belet, een groot 
oorlogsleider in de Wellington'se be
tekenis te zijn. 

De Tweede Wereldoorlog met al 
zijn gruwelen op voorheen onbekende 
schaal heeft aan de onmenselijkheid 
een nieuwe dimensie gegeven. De 
grenzen van deze dimensie worden 
onduidelijk gemaakt door de diabo
lische schaduw die de figuur van Hit
ler, onder de schrille propagandisti
sche belichting van het historisch 
gebeuren door de overwinnaars, over 
de wereld wierp. Wie echter scherper 
gaat toekijken, ontsnapt niet aan de 
vaststelling dat de onmenselijkheid 
niet alleen gestalte gevonden had in 
Hitler en zijn nationaal-soclalisme, 
maar dat zij het kenmerk was van 
gans een ontaarde beschaving. Het 
kon niet anders of een wereld, die 
ontmenselijkt werd door de barbaarse 
idee van een vernietiging ten allen 
prijze van de anderen, moest hén die 
de meest perfekte belichaming wa
ren van dat barbarisme tot Idolen 
verheffen. Het is niet toevallig dat 
reeds vandaag, nu een objektieve be 
oordeling toch nog altijd belemmerd 
wordt door een gebrek aan afstand, 
een reeds hard verdikt werd uitgespro
ken over die andere grote oorlogs
leiders Stalin en Roosevelt. Aan dit 
verdikt ontsnapt allerminst Churchill. 

Zijn historisch noodlot is geweest 
te leven in een tijd, waarin een ba
rokke condottiere zoals hij, kon om-
hooggestuwd worden tot de grootste 
verantwoordelijkheid. Zonder de gru
welijke ontaarding van een hele be
schaving in de 20e eeuw zou Winston 
Churchill hoogstens opgedoken zijn 
in de rand van de geschiedenis, als 
een ietwat bizarre en avontuurlijke 
figuur zonder veel geestelijke bagage 
maar met onbetwistbare panache. 

Lapidair zou men kunnen zeggen 
dat Churchill zich tijdens zijn lange 
loopbaan hoofdzakelijk aan twee din
gen heeft gewijd : he t voeren van 

oorlog, met in de adempauzen het 
schrijven van oorlogsmémoires. Deze 
impulsieve, ongekomplikeerde Brit 
leefde slechts op wanneer hij kruit
damp snoof. Vechten — het rauwe 
krijgsbedrijf, ontdaan van iedere 
ideologische bekommernis of politie
ke noodzaak — was hem een onmis
bare behoefte. Tekenend daarvoor is 
zijn verschijning te Antwerpen, ge

ruim stellig niet tot de overwinnaars 
behoorde, voelde Churchill nog eens 
de behoefte < samen te vechten, te 
overwinnen of te sterven » voor een 
zaak, waarbij de belangen die hij als 
s taatsman met de gepaste middelen 
had te verdedigen, niet eens betrok
ken waren. 

De oorlogsleider en staatsman 
Churchill wordt getekend door wat 
hijzelf op 21 september 1943 in het 
Britse parlement als zijn oorlogsdoel 
verkondigde : «De tweeling-wortels 
van alle kwaad, nazi-tirannie en Prui
sisch militarisme, moeten worden uit
geroeid. Totdat dit bereikt is, zijn er 
geen offers, die wij niet willen bren
gen en geen grenzen van geweld, tot 
welke wij niet willen gaan ». De oor
logsleider Churchill die verklaarde, te 
willen gaan tot iedere grens van ge

durende de eerste dagen van de 
Eerste Wereldoorlog : hij verzocht 
het Britse oorlogskabinet, hem op 
staande voet te ontslaan van zijn po
litieke verantwoordelijkheid en hem 
het bevel over het Antwerpse front 
in handen te geven. 

Nog in 1953 — al volop in de era 
van de superbommen — zegde hij 
maarschalk Tito zijn steun toe in het 
geval van een Russische militaire ak-
tie tegen Zuid-Slavië : «Dan zullen 
wij samen vechten en overwinnen of 
sterven ». Het is niet toevallig, dat 
we deze uitspraak van Churchill on
der ogen van onze lezers brengen; zij 
tekent immers de man ten volle. 
Dertien jaar nadat de onhoudbare 
Britse garanties aan Polen mede ge
leid hadden tot een verschrikkelijk 
wereldkonflikt waar het Brits impe-

weld en dat inderdaad ook deed : t i j 
dens de Tweede Wereloorlog vielen de 
meeste doden in de kortste tijd in die 
ene monsterachtige nacht der 135.000 
lijken te Dresden — een rekord dat 
ook de atoombom nog niet heeft over
troffen. De staatsman Churchill, die 
de wortels van alle kwaad toeschreef 
aan de nazi-tirannie en het Pruisisch 
militarisme, maar die in 1947 cinisch 
bekende «we hebben het verkeerde 
varken geslacht» en die aktief heeft 
meegeholpen bij het herinrichten van 
het « Pruisisch militarisme », ter ver
dediging ditmaal van het Westen. 

Deze welhaast fisieke behoefte van 
Churchill aan het voeren en het win
nen van de oorlog in zijn meest pri
mitieve betekenis, los van ieder po
litiek doel en — afgezien van het her
haald beroep op een vage Britse 

grandeur — los ook van iedere waar
achtige vaderlandse bekommernis 
heeft hijzelf scherp omschreven, 
waar hij in deel III van zijn Mémoi
res nog eens bondig zijn oorlogsdoel 
formuleerde : « de nederlaag, de on
dergang en het afslachten van Hit
ler, met uitsluiting van alle andere 
doelstellingen, verplichtingen en 
oogmerken ». Dat een dergelijk ci
taat, ook wanneer het uit zijn ver
band wordt gelicht, toch de opvattin
gen van Churchill juist weergeeft, 
weze hier slechts geïllustreerd aan de 
hand van één voorbeeld. Toen men 
hem tijdens de oorlog er voor waar
schuwde dat verdere steun aan de 
Tito-partizanen Joegó-Slavië na de 
oorlog onvermijdelijk in het kommu-
nistische kamp moest doen belanden 
en de Europese «balance of power > 
— traditioneel doel der Britse politiek 
— dus nog wat meer uit haar even
wicht zou geraken, antwoordde Chur
chill : «Mijn taak is eenvoudig, uit 
te zoeken wie de meeste Duitsers ver
moordt en middelen aan de hand te 
doen, waarmee wij hen kunnen hel
pen er nog meer te vermoorden. Po
litiek moet van secundaire betekenla 
zijn ». 

Politiek was inderdaad van een der
gelijke secundaire betekenis dat, na 
het afslachten van Hitler, het reus
achtig machtsvacuüm dat over de 
hele wereld en speciaal in Europa 
was ontstaan, door de Sovjets voor 
praktisch 90 % kon opgevuld worden. 
Het rezultaat van Churchill's oorlog, 
gevoerd met opzijzetten van «alle 
doelstellingen, verplichtingen en oog
merken », was hetv definitief en on
herstelbaar einde van de Europese 
« balance of power » en van Engeland 
als wereldmacht. 

De onmiskenbare energie die Chur
chill ten toon spreidde bij het voe
ren van de oorlog, de meesterlijke 
greep die hij via zijn bewogen woord 
en schrift had op de massa's die hij 
leidde, werden gevoed aan de bron 
van een elementaire menselijke drift. 
Welke deze drift was, vinden wij in 
menig citaat uit zijn Mémoires, en 
o.m. in het volgende, dat betrekking 
heeft op zijn verblijf te Berlijn voor 
de konferentie van Potsdam in juli 
1945 : « Toen ik uit de auto stapte en 
mij tussen de mensen bewoog, begon
nen zij mij toe te juichen. Mijn haa t 
was meteen verdwenen, nu de IXiit-
sers zich hadden overgegeven en ik 
werd diep ontroerd door hun demon
straties ». 

Daarmee dan is het woord gevallen: 
de haat. Churchill's haat is een van 
de elementen waarmee men rekening 
moet houden wanneer men zoeken 
gaat naar de wijze, waarin de < totale 
oorlog» een kwart eeuw geleden ge
stalte kreeg. 

Wie die oorlog hebben meegemaakt 
— aan welke zijde ook, als overwin
naars of als overwonnelingen — be
seffen maar al te goed dat minder 
dan ooit « de wortels van alle kwaad » 
van de wereld verdwenen zijn. Met 
Churchill verdwijnt thans de laatste 
acteur van het grote drama. En 
sindsdien zagen we reeds nieuwe 
groten opstaan : een Kennedy, een 
Johannes. Zou de wereld dan toch iets 
geleerd hebben ? 

Toon van Overstraeten. 
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Niet zo heel lang geleden zongen wij - terwijl we 

met de jeugdvereniging waarvan wij lid waren, 

uit kamperen trokken • van « de gele gagel die zo 

welig bloeit in mijn land... ». Verleden zondag 

hebben wij een koud stortbad gekregen toen wij 

moesten vernemen dat het met dat welig bloeien 

maar zus en zo is, want dat de gagel uit onze kon

treien en vooral uit de Kempen (het heimatland 

van dit gewas) aan 't verdwijnen is. Op de reus

achtige heide tussen 

Kalmthout, Putte, Os-

sendrecht, Huibergen 

en Essen - gewoonlijk 

a a n g e d u i d als de 

fi Kalmthoutse heide » - kan men anders nog wei 

zeldzame dingen aantreffen. Daar groeit bijvoor

beeld nog het rendiermos, zoals het voorkomt in 

de meest noordelijke gebieden van Europa; 

kruipwilgen klemmen zich vast op de toppen van 

de duinen, forse eiken zitten tot aan hun oksels 

in de zandverstuivingen, reusachtige vlakten wor

den rood of bruin geverfd door het beenbreek. 

i . J i h ' j ' ' 

lil, l„llll f' 

Bij deze zeldzaamheden blijft het 
niet Diep in de onafzienbare lieide 
ontdekt men resten van oude Icanalen, 
de turfvaarten, langswaar eens de 
platte turfsehuiten naar Rosendaal 
gingen Ergens in het meest onbe
reikbare deel liggen puinen van een 
vervallen kasteel, stenen leeuwen — 
half overwoekerd — gapen de bezoe
ker aan, de zware pijlers van een 
toegangspoort zijn scheefgezakt. Daar 
werden zeer lang geleden zoiets als 
roze balletten gehouden. Wie over een 
goede gids beschikt, verneemt nog dat 
de Kalmthoutse heide behoort tot het 
gebied van twee stromen : het ene 
ven watert af naar de Wester-Schelde, 
het andere naar de Maas. De heide 
vormt als het ware de scheiding tus
sen beide. 

deining veroorzaakte : « Achterbroek, 
opstandig dorp ». Hij is regent letter
kunde en geeft les aan een middel
bare school te Essen. Voor de oorlog 
vooral aktief m het Davidsfonds en 
dan meestal op het gebied van to
neel (hij reisde ook dertig jaar lang 
met een voordrachtgroep het Vlaamse 
land af), werd zijn werkterrein na de 
oorlog meer verlegd naar de heem-
kunde. 

schuur, dat wil zeggen een schuur 
waarin de oogst — die de pachters 
voor een deel moesten afstaan aan de 
heren — werd opgestapeld. Te Essen 
waren het de Tongerlose Norbertij
nen die alles m hun bezit hadden en 
die de — nog bestaande — spijker
hoeve als opslagplaats gebruikten. 

Het Essense muzeum is onderge
bracht op de zolders van het gemeen
tehuis, voorlopig althans, want plan
nen bestonden om een openluchtmu-
zeum in het klein op te richten. In-

zijn boek en dan wel uit het deeltje 
« Zo vloekt Achterbroek », m het pit
tige dialekt dat aan beide kanten van 
de grens, zonder al te veel verschil, 
gesproken wordt. Op een kwartiertje 
zit de dooi er dan m en kan men de 
« Hollanders » niet meer onderschei
den van de « Belzen ». En dat is ook 
de bedoeling van meester Tireliren : 
« dat Hollands en dat Bels moet eruit, 
die grens moet weggevaagd worden », 
dat is zijn lijfspreuk In dat teken 
stond ook zijn arbeid om met zoveel 

EN ZUID SAMEN OP DE HEIDE 

meester tireliren 
Een goeie gids is alleszins meester 

Tireliren uit Essen. Uit Essen sinds 
1927. maar geboortig van Achterbroek, 
het dorp waarover hij trouwens on
langs een boek schreef dat nogal wat 

Onder de stuwing van dr Jef Goos-
senaerts ontstond een twintigtal jaar 
geleden uit een bestaande vereniging 
voor geschiedenis een « Heemkundige 
kring Essen » met meer armslag, een 
blad «De Spijker» en een muzeum 
dat dezelfde naam draagt. Deze naam 
heeft eigenhjk niets te maken met 
een nagel zoals men op het eerste 
zicht zou denken. Het is een middel
eeuwse benaming voor een belastings-

: ' ' ^ ' , ^ ' • 4 
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tussen kan men nu reeds een verza
meling tipische Kempische voorwer
pen bezichtigen, bijeengebracht in 
een aangepast boerenlnterieur : een 
boerenbestekamer, een boerenmoos, 
een boerenkeuken, naast een oude 
herberg enz... Bokrijk's konservator 
dr Weyns en Antwerpen's stadssekre-
taris Dr Peeters (wiens ha r t nog al
tijd in de Kempen is) waren steeds 
bereid om te helpen bij dit opzet. 

"hollands" en "bels" 
Meester Tireliren is niet zomaar de 

eerste de beste. Hij heeft zijn taak 
daar te Essen in het land van Rijen 
en Strijen m het land dat altijd 
behoorde tot Breda, gezien in Groot-
Nederlands licht, modern en praktisch 
dan toch. Hij bewerkte Geyl's geschie
denis van de Nederlandse stam voor 
het lager onderwijs. De heemkundige 
kring waarvan hij de grote bezieler 
is, werkt nauw samen met « Brabants 
Heem », een vereniging in Noord-Bra-
bant die 24 heemkundige kringen om
vat en waarvan de leden vaak te Es
sen worden uitgenodigd, minstens 
eenmaal 's jaars, op het gemeentehuis 
waar ze gastvrij ontvangen worden, 
ook op voordrachten en op wandel
tochten door de,hei. Het omgekeerde 
is ook waar : ontvangsten te Breda 
en regelmatig voordrachten in talloze 
dorpen van Noord-Brabant. Meester 
Tireliren hoeft dan niet lang te pra
ten voor het ijs gebroken is. Gewoon-
hjk leest hij een bladzijde voor uit 

mogelijk Essenaren deel te nemen aan 
de viering van het duizendjarig be
staan van Nispen, enkele jaren gele
den : ze trokken met achthonderd 
man naar de Noordbrabantse buur
gemeente. Die van Nispen deden kort 
daarop — toen Essen achthonderd 
jaar werd — hetzelfde. 

Ook de rondleidingen op de heide 
zijn voor deze pionier een gelegenheid 
om aan Nederlandse werking te doen, 
om Noord en Zuid dichter bij elkaar 
te brengen en dan zeker zij die van 
nature uit helemaal bij elkaar horen: 
de Brabanders net zoals de Zeeuws-
Vlamingen en de Limburgers bij hun 
onderscheidelijke stamverwanten aan 
de andere kant van de meet. 

Een bezoek aan de heide wordt dan 
niet louter een toeristische aangele
genheid, het wordt een heemkundige 
en letterkundige wandeling waarbij 
het toeristische vermengd wordt met 
het historische en met het literaire. 
De meester draagt het geuzenlied voor, 
ergens diep in de hei waar slechts 
een denkbeeldige grens is die men 
niet ziet, daar in die woestenij van 
vennen, bossen en duinen. Hij brengt 
het galgenlied in een gepast kader 
van donkere dennen een ballade In 
'n dal tussen twee duinen, de boeren-
sjarleston ergens op een open plekje 
in het zand, Wies Moens' < Tussen 
zee en duinen» op de hoogste top, 
daar waar het zicht ver is en achter 
de donkere bossen in het oosten de 
kerktorens van zoveel dorpen opda
gen en in het lichte westen de zee 
niet ver is Aan het landschap, noch 
aan de kerktorens kan men merken 
of ze «Hollands > of «Bels» zijn. 
Zelfs de beken en rivieren die naa r 
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het noorden afvloeien, getuigen hier 
van een innige verbondenheid. 

Meester Tirehren krijgt veel lief
hebbers voor zi]n tochten : toeristen, 
wandelkringen onderwijzers, heem-
kundigen, deze laatste vooral uit 
Noord-Brabant en de rest uit Noord-
Nederland Er zijn ook regelmatig 
letterkundige kongressen, waarbij hij 
de gezochte gids is. 

het landschap 
Ook andere takken komen aan bod: 

geologie, de plantenrijkdom, het uit
breide vogel- en dierenrijk. Meester 
Tireliren vertelt over het ontstaan 
van de heide in de ijstijd toen zand 
aangevoerd werd Het werd later door 
de wind tot hopen gevoerd Nu nog 
wijzigen de landschappen zich steeds: 
de duinen veranderen van ligging, de 
zandverstuivingen verplaatsen ganse 
heuvelrijen Ergens worden bomen 
volledig als het ware overspoeld door 
het zand en er zelfs door bedolven. 
Men vindt op de heide stenen die door 
de gletsjers in het ijstijdperk werden 
aangevoerd, ook rolstenen wat bewijst 
dat de zee hier vroeger was Minder 
voorwerpen die duiden op een vroe
ge menselijke aanwezigheid, wel si
lexstenen in de vennen en de moe
rassen van de omgeving. 

De eigenlijke bevolking van de 
randgebieden kwam tamelijk laat, wat 
begrijpelijk is omdat dit gebied en 
de heide onvruchtbaar was. Juist 
doordat de scheidingslijn van Maas 
en Schelde hier wordt getrokken is 
dit te verklaren • de heide vormt als 
het ware een hoogvlakte met moeras
sen en vennen en ook bronnen van 
riviertjes die (zoals hoger gezegd) 
voor een groot deel afvloeien naar de 
Maas Essen is aldus de eerste plaats 
oostelijk van de Schelde die tot het 
stroomgebied van de Maas behoort. 
De kleine Aa (riviertje met wellicht 
de kortste naam in Vlaanderen) vindt 
op de heide zijn oorsprong en voert 
langs een reeks Noord-Brabantse dor
pen naar de Volkerak Meester Tireli
ren heeft er samen met kineast Ver-
tommen een film over gemaakt en is 
daarmee een reeks voordrachten gaan 
geven in die Noord-Nederlandse dor
pen. 

De heide is niet overal dezelfde. Er 
dient hier onderscheid gemaakt tus
sen twee delen : het droge en het na t 
tere gedeelte. In het droge vindt men 
de struikheide en de duinwilg die de 
duintoppen vasthoudt, het pijpe-

strootje of het bundgras (dat in te 
genstelling met wat velen denken, niet 
de hoge bundbossen zijn, maar wel 
een klein, blauw plantje). In de nat te 
stroken vindt men de dopheide, de^ 
mossen die de turf deden ontstaan, 
de beenbreek die het landschap be
paalde kleuren geeft, de gentiaan. De 
bossen vertonen een rijkdom aan ver

materiaal afkomstig van gesloopte 
huizen en hoeven. Daar bloeit de ga
gel die zo zeldzaam wordt in deze 
streek dat men met veel zoeken nog 
slechts enkele bosjes kan ontdekken 
(de moderne bemesting schijnt oor
zaak te zijn van de stelselmatige 
verdwijning). Daar vindt men ook de 
gaspeldoorn^ een zeer zeldzame brem-
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dorpen en de steden aftrokken tot ver 
in het omliggende. Houten vloeren en 
rode plavuizen werden er mee be
strooid. Het gebruik zand te strooien is 
echter spijtig genoeg verdwenen en 
hiermee ook het winnen van witzand. 

Ook de zandduinen van de Kalmt-
houtse hei hebben destijds geleden 
onder afgravingen. Zo verdwenen de 

WAAR TOERISME SAMEN GAAT MET 
DICHTKUNST EN HEEMKUNDE 

schillende naalddennen, sparren, 
lorken en eiken. Daar kan men trou
wens in het goede seizoen al'^rlei 
paddestoelen ontdekken. 

Uitzonderlijke plantensoorten, die 
nagenoeg verdwenen zijn uit onze ge
westen en vooral uit de Antwerpse 
Kempen, treft men hier ook nog aan. 
Meester Tireliren heeft er een aantal 
van verzameld rond het Kempens 
boerderijtje dat hij zelf bouwde met 

soort, bladerloos maar voorzien van 
stopnaaldlange spelden. De laag-bij-
de-grondse stekelbrem en de (even 
laaggroeiende) kruipbrem. Onze zegs
man heeft het ooit meegemaakt dat 
Kanadese toeristen speciaal daar 
naartoe kwamen om deze (in hun 
land onbekende) gewassen te bekij
ken en te fotograferen. 

zand en bezems 
Een ander zeer interessant aspekt 

van de heide wordt gevormd door de 
vroegere uitbatingen. Inderdaad heeft 
dit gebied lange tijd werk en bestaan 
verschaft aan velen. Nu nog duiden 
de turfvaarten op een belangrijke 
handel in brandstoffen, afkomstig uit 
de vennen. Het waren de Norbertijnen 
van de Abdij van Tongerlo — die 
trouwens het grootste gedeelte van 
Essen in hun bezit hadden — die de 
turfwinning organiseerden. Er bestaan 
geen turfstekers meer op de heide, 
wel de benodigheden ervoor. Ze wer
den ondergebracht in het Essens mu-
zeum en worden soms nog wel eens 
aangewend (door een of andere boer 
die de stiel nog onder de knie heeft) 
om turf te steken en te winnen. De — 
nog bestaande — turfvaarten lopen 
tot Rosendaal dat destijds een turf
markt bezat. Met vletten waarop 
drie- vierduizend turven kon geladen 
worden en die getrokken werden door 
paarden, werd de brandstof daarheen 
gevoerd en overgeladen op vracht
schepen. Er zijn ooit (voor die tijd) 
grote werken uitgevoerd om de vaar
ten voldoende water te geven : zo 
heeft men zelfs doorheen de heide een 
diepe geul gegraven van de Putse 
Moer (die af watert naar de Schelde) 
naar het Stappensven dat afwatert 
naar de Maas. 

Een andere uitbating vond men in 
het zand. Allereerst het witzand dat 
ook in de vennen gestoken en gewas
sen werd en waarmee leurders de 

hoogste toppen, onder meer de Vos-
senbergen die rond het midden van 
de negentiende eeuw weggevoerd wer
den en moesten dienen om de wallen 
van Antwerpen aan te leggen. Later 
werden de Boterbergen afgegraven 
voor het aanleggen van de spoordij
ken nabij Antwerpen. Het vervoer ge
beurde met karren en per spoor, 
waarbij een speciale lijn werd aan
gelegd. Er kwam toen veel vreemd 
werkvolk werken. Deze arbeiders ver
bleven in barakken en thans nog 
draagt een bepaalde plaats waar deze 
keten stonden, de naam « Kambuus ». 
Later kwamen de eerste toeristen in 
deze leegstaande barakken overnach
ten en groeide er een kern van hei
de-liefhebbers en een echte kunste
naarsgemeenschap die zeer veel hei
delandschappen op het doek vastleg
de. 

De laatste heideuitbating, deze van 
de heibezems (gebruikt als borstels in 
de keuken) waarvoor een kleine fa
briek ontstond, verdween ook metter
tijd en zo zijn het per slot van reke
ning alleen nog de toeristen die — 
door de heide — een nijverheid vor
men voor het omliggende 

Er is over deze aangelegenheid — 
ook in ons blad — al heel wat uit de 
doeken gedaan in de tijd toen er vol
op dreiging was, dit laatste natuur
park in de provincie Antwerpen en 
een unicum in Vlaanderen te laten 
kapotmaken. Deze dreiging is dan 
afgewenteld geworden dr-»r het 
eendrachtig optreden van tientallen 
verenigingen voor toerisme en land-
schapschoon De redding is echter 
nog niet helemaal zeker want nog al
tijd is de Kalmthoutse heide bezit 
van het Kalmthoutse gemeentebe
stuur dat opwerpt de lasten niet te 
kunnen dragen. De enige blijvende 
oplossing voor deze zaak is het ver
klaren tot natuurrezervaat van de 
staat, van deze enige oase van rust en 
schoonheid in een jachtige barbaarse 
wereld rondom ons. 

Staf De Lic. 
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IN DE KAMER 

DR. VAN LEEMPUTTEN 

(vervolg van blz. 3) 
ding voor de ten huize gesequestreer-
den aan te passen aan de index.. De 
toegewijde en liefdevolle huisgezin
nen, die aan hun geestesziek fami
lielid de warmte van de huiselijke 
haard willen blijven schenken, worden 
aldus wel zeer slecht beloond voor 
hun juist begrip van de menselijk
heid. 

Mag Ik de heer minister er aan 
herinneren dat ik verleden jaar, ter 
gelegenheid van de bespreking zijner 
begroting, een lans heb gebroken voor 
een algemeen preventief onderzoek 
met een periodiciteit van twee jaar ? 
Ik heb er toen op gewezen dat m i . 
dit algemeen preventief onderzoek 
zou te verwezenlijken zijn met een 
verhoging van het budget van uw 
departement met nauwelijks 10 % en 
dat de medische uitrusting van het 
land in staat is, de opdracht te ver
werken. Het is niet toevallig dat ik 
juist inzake de kankerbestrijding aan 
dit voorstel herinner. Het is immers 
duidelijk dat, zonder het wetenschap
pelijk onderzoek terzake in ons land 
af te willen remmen, wij ten over
staan van de grotere financiële en 
technische middelen van het kanker
onderzoek in de grote naties ons 
vooral moeten toeleggen op de vroeg
tijdige detektie van kanker en dat de 
financiële inspanningen vooral daar
op moeten gericht zijn. Het door mijn 
groep voorgestelde algemeen preven
tief onderzoek zou terzake van zeer 
grote betekenis zijn. 

Inzake jeugdbeleid wens ik er voor
eerst de aandacht op te vestigen dat 
het aantal tehuizen voor verlaten 
kinderen absoluut onvoldoende is en 
dat de inspanningen terzake in veel 
te grote mate moeten gedragen wor
den door het privé-initiatief. De sub-
sidièrmgspolitiek die thans gevolgd 

durven beweren dat de gemeenschap 
niet méér aankan dan de bouw van 
twee of zelfs vier zwembaden per jaar. 
Ik ben het eens met hen die de na
druk leggen op het zwembad als ont-
spanningsgelegenheid en niet als 
uitsluitend middel voor kompetitie-
sport; een planmatige spreiding van 
de zwembaden van beider soort kan 
echter stellig de voorstanders van de 
verschillende opvattingen tevreden 
stellen. 

Verleden jaar heb ik zeer uitvoerig 
gewezen op het belang van de jeugd
herbergen in het kader van het so
ciaal toerisme, de gezonde jeugdont-
spanning en de internationle ver
standhouding. Ik heb te dier gelegen
heid speciaal in de aandacht van de 
heer minister aanbevolen de jeugd-
herbergprojekten te leper, Knokke en 
Tongeren. Ik stel thans vast dat de 
projekten te Knokke en Tongeren nog 
steeds in onderzoek zijn. Graag ver
nam ik van de minister, op welk 

aan zijn opvattingen en gevoelens. 
Alhoewel het vraagstuk der gehandi-
kapten de jongste tijd herhaaldelijk 
de ruime aandacht van het publiek 
genoot, is er terzake nog maar wei
nig definitiefs ten goede veranderd. 
Moeten wij daaruit besluiten dat de 
minder talrijke en dus elektoraal 
minder belangrijke groepen zich t r a 
ger aan de aandacht van de openbare 
besturen kunnen opdringen dan an 
deren ? Een grondige mentaliteits
verandering zou o.m. kunnen blijken 
uit een verhoogde tewerkstelling vaa 
gehandikapten in overheidsdienst. 

Ik heb nog nooit de begroting van 
Volksgezondheid en het Gezin in de 
vorige jaren behandeld, zonder spe
ciaal gewag te maken van twee pro
blemen die zich vooral in Vlaanderen 
stellen : ten eerste de uitbreiding van 
het drinkwaternet en ten tweede de 
infektie en/of verzilting van heb 
grondwater in Oost- en West-Vlaan-
deren. 

BEGROTING VAN VOLKSGEZONDHEID 
wordt, is niet van aard de toestand 
grondig ten goede te wijzigen. 

Nu wij toch beland zijn bij het 
jeugdbeleid, wens ik nog even terug 
te komen op een punt dat ik reeds 
vorig jaar behandelde : de zwemkom-
men. De cijfers die de minister heeft 
verstrekt, zijn welsprekend : 2 zwem
baden werden in 1964 afgewerkt en 7 
zijn er thans in uitvoering. Om het 
met een terzake passend beeld te zeg
gen : dat is een druppel op een 
gloeiende plaat. De heer minister is 
Limburger; hij moge eens het aantal 
zwembaden in zijn provincie van her
komst vergelijken met dat in Neder-
lands-Limburg. We leven in een pe
riode dat het zwembad stilaan reeds 
een statussymbool is geworden voor 
villabewoners: het ware grotesk te 

Bejaardenzorg in een passend millieu. 

Ogenblik wij in het stadium van de 
besluitvorming zullen zijn. 

Ik ben er me van bewust dat de 
heer minister mij inzake jeugdher
bergen gemakkelijk en graag zal ver
wijzen naar ondergeschikte besturen 
die terzake gewoonlijk over het ini
tiatiefrecht beschikken. In het bui
tenland wordt het jeugdherbergwerk 
meestal gedragen door dezelfde of ge
lijkaardige ondergeschikte besturen, 
wat niet belet dat de Staat er regel
matig zélf de hand aan het werk 
slaat. Mag ik aan een Limburgs mi
nister speciaal aanbevelen de bouw 
van een Europa-jeugdherberg, gele
gen in de nabijheid van de grote 
centra Maastricht, Luik en Aken, ui t
stekend geschikt om te dienen als 
kontaktplaats voor Europees volksho-
geschoolwerk, kuituurwerk en inter
nationaal verbroederingscentrum ? 
Waar elders dan in de Limburgse 
Voerstreek zou een dergelijke jeugd
herberg der Europese verstandhou
ding beter kunnen gebouwd worden ? 

In verband met de ouderlingenzorg 
verheugen wij er ons over, dat alge
meen thans de opvatting schijnt aan
vaard te worden dat de bejaarden 
thuishoren in , een normaal gestruc
tureerd milieu en niet in ouderlingen
gestichten. Meteen moeten uit die 
thans algemeen aanvaarde opvatting 
de besluiten worden getrokken. De 
inspanningen voor het bouwen van be
jaardenwoningen dienen opgevoerd, 
de toelagen aan de vormingscentra 
voor bejaardenhelpsters moeten een 
aanvaardbaar peil bereiken en de 
geriatrie dient te worden aangemoe
digd Is de heer minister zinnens, het 
te laten bij het ene centrum voor 
geriatrie dat weer maar eens — toe
valligerwijze, zouden we zeggen — in 
Charleroi ligt ? 

Onlangs hebben de gehandikapten 
hun voornemen kenbaar gemaakt om 
een betoging te Brussel te organizeren. 
Het schijnt nu eenmaal niet anders te 
kunnen of gedurende deze regerings
periode moet iedereen met zijn eigen 
« mars op Brussel » eens lucht geven 

De achterstand van de Vlaamse pro
vincies inzake aansluiting op het 
waternet is nu wel al door iedereen 
gekend. Deze achterstand is op zich
zelf reeds niet te verrechtvaardigen; 
hij doet zich echter nog zwaarder ge
voelen door het probleem van de 
grondwaterinfektie en de verzilting. 
«Il faut que la Flandre se sente a i -
mée » is een citaat dat, zoals de goe
de wijn, al wat jaren heeft. Wij spre
ken niet eens van liefde; een beetje 
goede wil alleen al zou reeds blijken 
door een prioritaire behandeling van 
de waterproblemen in Vlaanderen. 
Ook in de huidige begroting echter 
merken we daarvan niets. 

U i t e i n d e l i j k dan kom ik tot 
de problemen die onvermijdelijk — 
het is waarlijk niet mijn fout — ge
woonlijk het besluit van mijn bespre
king vormen : de taaiverhoudingen. 

Ik stel vast dat de kredieten aan de 
«Academie Royale de Médecine de 
Belgique» blijkbaar met royalere 
maa t gemeten worden dan die aan de 
« Koninklijke Vlaamse Akademie voor 
Geneeskunde van België». Met de 
obstinate eentonigheid van het ver
haal van Saidjah's vader die een buf
fel had, willen wij hier nog maar eens 
herhalen dat het ons lijkt, alsof er 
reeds in de benaming zelve van de 
akademies een diskriminatie ten op
zichte van de Vlamingen vervat ligt. 

Uit niets blijkt dat ik mijn klacht 
inzake de taaitoestanden in de Brus
selse K.O.O ten opzichte van verleden 
jaar thans zou moeten afzwakken. 

En wat betr'êft uw eigen departe
ment, heer minister, betreuren wij 
dat er nog steeds een wanverhouding 
is tussen de taalrollen in de eerste 
kategorie. U zult wellicht beweren dat 
het verschil miniem is en dat he t 
binnenkort zal opgehouden hebben, 
te bestaan. Vooral uit uw mond vol
doet deze verklaring ons helemaal 
niet. 

Om al deze redenen kunnen wij dan 
ook de ons thans voorgelegde begro
ting niet goedstemmen. 

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

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

— 15 JAAR ONDERVINDING 
— MEER DAN 4.800 TEVREDEN KLIENTEN 

— 300 ARBEIDERS IN VASTE DIENST EN 
200 SPECIALISTEN 

— RUIMSTE FINANCIERING EN WEERGA
LOZE SERVICE. 

WIUIJK , PRINS BOUDEWIJNIAAN, 323. TEL 47.39.30 
ANTWERPEN, SCHUHERSHOFSTRAAT, 19. TEl . 32.92.18 
GENT, ONDERBERGEN, 43. TEl. (09) 25.19.23 
GENK. MOLENSTRAAT. 39. TEl. (011) S44.tt 
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RIJKSTE GRONDENKEUS VOOR EEN- g B O N 
GEZINSWONINGEN EN HALVE VIL- g 
LA'S TE ANTWERPEN - GENT - GENK i Bouwfiidingen 
EN HUN RANDGEMEENTEN 1 "« " ' ^ ' " ' " f ^ ^l^'\ !"" ' '• '• 
VERKAVELINGEN TE: EDEGEM - | Algemeen Bouwbedn.f Kunnen 
MORTSEL . DESTELBERGEN - KON- m?:^%^:Z^rTle^^ \?.T'^P'V^^ 

TICH - GENK . SCHOTEN e.a. i,r/±r.":!:!. 
GEEN SERIEBOUW! STEEDS GRIGI- g ^̂ ^̂ . 
NELE ONTWERPEN VOLGENS UW g 
WENSEN, EISEN EN PERSOONLIJK- g -̂̂ ^ = " 
HEID. i 
WU BOUWEN OOK OP UW i Handtekening: 

G R O N D l illlillliliUII M 
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KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KULTUUR - Kü 

KUNST OF KITSCH? 
Toen de nationaal-socialistische diktatuur tegen het nihilisme in de moderne 

kunst en tegen alle echte of vermeende aberraties ia kunst en kuituur ten 

strijde trok, werd in heel de vrije wereld natuurlijk tegen deze kultuurschan-

de geprotesteerd. Het protest ging niet alleen tegen de wijze waarop deze 

aanval werd gevoerd — met boekverbrandingen, publikatieverbod, geleide 

kunstkritiek en een officiële kunst — maar ook tegen de schending van de 

vrijheid van de kunstenaar. 

Intussen heeft de demokratie bewezen, zelf ook niet altijd vrij te zijn van de 

aangeklaagde kultuurmisdaden welke wij hierboven vermeldden. 

Het einde van de oorlog betekende een terugkeer van een als ontaarde kunst 

gebrandmerkt modernisme. Zoals dat bij vele plotse bekeringen en machts-

wi]zigingen gaat, werd de ijver, waarmee al wat in het verleden maar enigs

zins naar avantgardisme en modernisme zweemde verdedigd en opgehemeld 

werd, tot overdrijving. 
Kitsch van vandaag . . . 

/ • ' lil 

Staatskunst : overal hetzelfde . . . 

Men beleefde niet slechts een door 
de tijd gelouterde en bezonnen waar
dering van wat er in de jaren 1900 
tot 1930 werd ondernomen aan erns
tige vernieuwingspogingen en aan 
rechtmatig verzet tegen een leeg aka-
demisme en een « Gartenlaube» en 
postuurtj es-plastiek. Het werd een zo
danige overrompeling van de kunst
wereld door een alle tradities neer
slaand nihilisme van talentloze sjar-
latans, dat het zelfs gevaarlijk werd 
dit al te opzettelijk sjarlatanisme bij 
zijn naam te noemen 

Bij deze nieuwlichterij bleek nu 
zeer dikwijls, dat de hardste schreeu
wers, de luidruchtigste vernieuwers, 
de radikaalste verzakers juist diege
nen waren die voorheen tegenover
gestelde opinies met evenveel brio als 
overtuiging verdedigd hadden. 

De reaktie op deze hysterische over
drijvingen kon niet uitblijven. Op het 
gebied der plastische kunsten en op 
dat der kuituur in het algemeen 
brak verzet los tegen de straf-geor-
ganiseerde kunstirannie van een 
klein groepje zogezegde «vakmen
sen *. Diegenen, die rond de jaren 
twintig in hun rebelse jeugd tegen de 
akademische verstarring optraden 
en ook diegenen die bij gebrek aan 
talent allerlei kunstteoneén uitdach
ten (cfr. Kandinsky) zijn oud ge
worden : zij klampen zich met des te 
meer verbetenheid vast aan een mo
dernistische renaissance, aan een 
restauratie van extreme afwijkingen 
die vroeger reeds als dubieus, nu des-
temeer als twijfelachtig moeten be
schouwd worden, omdat zil kunstma
tige overplantingen zijn in het he
den van in het verleden gedeeltehjk 
zeker spontane en verantwoorde 
uitingen van artistieke rebellie, die 
nu echter elke werkelijke voedingsbo
dem en elke bestaansreden (of liever: 
ontstaansreden) missen. Men heeft 
wel eens gezegd dat het expressionis
me de officiële literaire kunstrichting 
• an de Weimar-republiek was, zoals 
ook de plastische kunsten beheerst 

werden door allerlei ismen. Wanneer 
een kunstrichting of stroming echter 
tot staatskunst verheven wordt, ver
star t zij meestal tot een akademisme, 
tot een mode. Wie een dergelijke mo
de dertig jaar later terug opgraaft, 
is geen vernieuwer, maar een verza
melaar van antikiteiten. De echte in
vloed, de echte vernieuwing (die er 
werkelijk is geweest) heeft met die 
mode niets te maken. Wanneer de 
gearriveerde rebellen van gisteren de 
extravaganties van hun tijd als 
richtsnoer beschouwen voor heden, 
dan schuilt daar iets tragisch-seniels 
in. Dit heeft niets meer te zien met 
een kunstvernieuwing en het is be
grijpelijk dat de jongere generatie 
in verzet komt tegen het halstarrig 
avantgardisme van gisteren, tegen 
deze diktatuur van een hermetische 
kring van zogezegde vaklui en spe-
kulanten. 

Kurt Ziesel trok te velde tegen de 
politieke en literaire hypoknsie en 

oneerlijkheid. Sedlmayer schreef zijn 
< Verlust der Mitte». Karlheinz 
Deschner viel eerst in « Kitsch, Kon-
vention und Kunst > en daarna in het 
zopas verschenen « Talente, Dichter, 
Dilettanten » achtereenvolgens de ta -
lentloosheid in plastische kunsten en 
literatuur aan. Van de Zwitserse pro
fessor Alexander von Seerger ver
scheen in 1964 « Mord an Apollo » en 
zopas kwam bij J.F. Lehmanns 
Verlag te München «Der gesteuerte 
Kunstverfall» van Richard W. Eich-
ler uit. Het verzet tegen het sjarla
tanisme en de diktatuur der talent-
lozen groeit aan en ook in de kunst
handel wordt dit merkbaar. 

Eichler is geen onbekende voor wie 
zich enigszins aan publikaties over 
kunst interesseert. Zijn werk « Kön-
ner, Künstler, Scharlatane », dat bij 
dezelfde uitgeverij verscheen, bereik
te een voor dergelijke werken bijna 
uitzonderlijke oplage. Even opmprke-
lijk was zijn boek «Kunstier und 

f 

Hf w 

Werke», waarover het «Bulletin des 
Bibliothèques de France» o.m. zei, 
dat men ten volle op Eichlers smaak 
kan betrouwen. 

« Kónner, Kunstier, Scharlatane > 
veroorzaakte in de kringen der be
roepsuitleggers en pseudo-vaklul on
geveer dezelfde konsternatie als Ziesels 
«Verlorenes Gewissen» bij de pers
en literatencamarilla. Ook de reaktie 
daarop verliep ongeveer paralleel : 
eerst probeert men het werk dood te 
zwijgen; lukt dat niet, dan insinueert 
men verdachte geestelijke beïnvloe
ding en bedoelingen. Het mocht ech
ter niet baten : in Eichlers boek werd 
uitgedrukt wat door het kunstmin
nend publiek in stilte gedacht, maar 
uit vrees voor de «vaklui» nooit 
openlijk gezegd werd. Men waagde 
het niet, over « kunstverval » te spre
ken, omdat men het verwijt wilde 
ontlopen, een « verbrande » termino
logie te gebruiken. 

Eichler zette zijn kritiek op de ni
hilistische tendensen in de kunst 
voort in een nieuw boek, «Der ge
steuerte Kunstverfall ï>. De vorm er
van zelf is reeds nieuw en origineel 
voor een boek dat over kunstproble
men handelt. De auteur van « Kón
ner, Künstler, Scharlatane» wordt 
omwille van deze publikatie voo^ een 
fiktief tribunaal gedaagd. Het proces 
duurt een tiental dagen, telkens een 
halve dag gerechtzitting. Er is een 
onpartijdig voorzitter en een moder
nistisch prokureur; beiden voelen de 
argumenten van de beklaagde en van 
zijn verdediger op de tand. 

Eichler gaat geen enkel probleem 
uit de weg; zonder vrees, zonder pas
sie, zonder vooringenomenheid wor
den één na één alle aspekten van het 
moderne kultuurverval ontleed. Hij 
begint met een definitie van wat als 
c modern » wordt beschouwd, trekt de 
verbindingslijnen in tijd en ruimte 
met het nihilisme, met het ant i -na-
turalistische en het neurotisch-pato-
logische... Hij laat alle argumenten 
der modernen aanrukken, maar weert 
ze glansrijk af — en bewijst met 
teksten, foto's, dokumenten en ge
tuigen zijn stellingen. Het- is onmo
gelijk al de argumenten ook maar bij 
benadering aan te duiden of samen te 
vatten. Elke « dag » brengt een over
vloed van materiaal aan, van bewij
zen en argumenten, kulminerend in 
het pleidooi van de verdediger, dat 
tot een der briljantste veroordelingen 
van de kitsch-kunst uitgroeit 

Het is een boek dat niemand, die 
zich aan kunst interesseert ,mag onge
lezen laten; het is een boek dat ve
len tot bezinning en sommigen mis
schien ook tot wat nederigheid zal 
nopen. 

J.D. 

% pop-art » . . . het nieuw!-te .snufje ..« 

Richard W. Eichler - « Der gesteuerte 
KunstverfaU» - 240 blz. - 129 illus
traties - J-E. Lehmanns Verlag, 
München - DM. 24. 
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PERS-

5PIEGEL 
^ Het weglopen van tafel van de blauwe 
PVV-disgenoot die de grondwet moest hel-
ipen wijzigen, bet menn dat de rode en 
Eoomse broeders verder Iiebben uitgewerkt 
Elijft de voorpaginas en de hoofdartiliels 
jpetaeersen. Een « één-gazet-lezer » kan men 
«rijsmaken wat men wil. 

Vlaamse CVP-ers maken er weeral een 
iwerwinning van. We gaan best te rade bij 
het geschrijf van de Waals-Brusselse uni
t a i r e kringen om de kern van de zaak nog 
«ens te benaderen. 

Le Peup le 
« Waarborgen voor de minderheid » is de 

xware titel waarmee deze unitaire moniteur 
van de BSP de Konde Tafel samenvat. 

Hoe zal het nu verder verlopen. Eers* 
krijgt men de goedkeuring van de CVP- en 
BSP-Kongressen en dan. 

« Eens deze fase verwezenlijkt, zal men 
naar de verkiezingen gaan met vrije han
den voOT elke part i j , behalve cp het vlak 
van de plechtige verbintenissen in verband 
«net de grondwetsherziening, en <tot is es
sentieel voor Wallonië ». -

BECO 
BRANDSTOFFEN 

Tel. (03)32.04.77-33.02.10 

Standaard 
In de parlementaire rubriek beschrijft 

Ruys de reaktie in het parlement op het 
weglopen van de PVV. 

« Teweden war n ook die socialisten die 
fJe P W als regermgspartner (voorlopig) 
hebben afgeschreven. Opmerkelijk was de 
snelle reaktie van de h. J03 van Eynde die 
reeds 's anderendaags m zijn lijfblad de 
PVV geen nationale partij meer wilde noe-
mpH. 

De genegenheid die tussen de h. Van 
Eynde en de leiding van de CVP aan het 
groeien is, is trouwens wel aandoenlijk om 

aa«n te zien. De ondervoorzitter van de so
cialistische parti j die in zijn h a r t een ge
voelsmens is, die het goed meent met de 
a rmen en verdrukten, en met ons een on-
overwinbare afkeer voor klerikale en libe
rale hypokrisie deelt, kan nu ongefrustreerd 
zijn sympatic voor het rooms-rode samen
gaan doen blijken dat Jos De Saeger zich 
inspant om het CVP-bestuursakkoord met 
de Volksunie te Berchem (Van Eyndes 
bloedeigen gemeente) te doen wijzigen in 
een CVP-BSP-akkoord, is zeker niet van 
aard om de prille liefde te doen afkoe
len. » 

Manu blijft optimist in verband met het 
akkoord. Wat slecht is zal de tijd wel ver
beteren. Of nieuwe Hertoginnedal-euforie. 

« Dat blijftt immers de vraag : zal men 
het akkoord beschouwen als een eindpunt, 
achter hetwelk een grote stilte moet intre
den, of wordt het de aanloop tot verder 
strekkende hervormingen? In het eerste 
geval, zal die statische politiek snel n e u -
we problemen doen kiemen. Beschouwt men 
de overeenkomst echter als een werkstuk 
dat, tijdens de konstituerende zittijd, nog 
kan worden verbeterd, dan is de hoop op 
goede resultaten gewettigd. (Het zou trou
wens maar logisch zijn dat bepaalde voor
stellen, die enkel geïnspireerd werden door 
de PVV, straks door een CVP-BSP-regering 
herzien zouden worden.) In een dynamishce 
optiek van de grondwetsherziening hoeft 
men ook niet te vrezen voor de ingewik
kelde en negatieve beschermingsclausules, 
die in de parlementaire procedure inge
schakeld worden om de minderheden te be
schermen. Zij zuUfn stuk springen de dag 
dat zij de exnsnsie van onze taalgemeen
schappen in de weg staan. » 

DE GAZET 
Vat het hele verloop van de grondwets

herziening (operatie VL of Vlaanderen lub
ben) nog eens samen. Best dat dit gebeurt, 
we zouden anders het gepraat van Het Volk 
en andere Schildwachten van Vlaanderen 
nog gaan geloven. 

« Op de vooravond van de behissende sa
menkomst der twee regeringspartijen, r rag er 
wel aan worden herinnerd dat de vraag om 
onze grondwet te wijzigen en daai'in waar-
borgklausules op te nemen, is uitgegaan 
van de BSP, bepaald dan van haar Waal
se vleugel. Hi^t algemeen Vlaamse stand
punt was altijd dat wij geen beveiligmgs-
klausules nodig hebben en dat trouwens dat 
gedoe over « mmorizatie » niet ernstig is. 
Geen zinnig mens in Vlaanderen denkt er
aan Wallonië te gaan vernederlandsen, zelfs 
niet om Brussel overwegend-Vlaams te ma
ken. Het zal al moeilijk genoeg zijn die stad 
tweetal g te krijgen. 

Omwille van Brussel, is men toch ver
der willen gaan. en kwam het voorstel uit 
de hoek, om te bepalen dat alle taalwetten 
voortaan niet meer kunnen gewijzigd wor
den, zonder instemming van de he'ft van 
de vertegenwoordigers van elke taalgroep. 
Men wilde de Brusselaars daardoor in staat 
stellen ook over een veto-recht te beschik
ken, en om dit aanvaardbaar voor te stel

len, werd gezegd dat ook de Vlamingen 
zich zo beter zouden kunnen verzetten te
gen nieuwe taalwetten, die anti-Vlaams zou
den zijn. 

Maar tegelijk maak t men het onmogelijk 
op wetgevend vlak nog iets te realizeren 
inzake taaiverhoudingen in ondeiwijs, ge
recht, leger, diplomatie, bedrijfsleven en 
zelfs wat de beloofde kultuur-autonomie 
betreft, zonder instemming van de helft der 
franstaligen. 

Bovendien werd nog voorgesteld een al
gemene waarborg-formule in te lassen, die 
3/4de van een taalgroep toelaat een veto
procedure op gang te brengen tegen gelijk 
welke andere wet, waardoor die niet aan
vaard kan worden, indien 2/3de van een 
taalgroep zich daartegen verzet. » 

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. 

Het Volk 
Schildwacht heeft lent veroken. In de 

tegenstand tegen de grondwetsherTiiening 
ziet hij een <i monsterverbond » Volksunie-
PVV. 

« De liberalen zijn niet de enigen om ge
straft te worden. 

De lui van de Volksunie worden het ook. 
Zij zijn nu verplicht dezelfde stelling te 
verdedigen tegen de CVP en de BSP als 
M. Charles Janssens. van de francofone 
Brusselse oasis en als M. Van Offelen. teo-
reticus van de Brusselse olievlek, die z'ch 
meer en meer uitstrekt. 

Men heeft tenslotte de bondgenoten die 
men verdient. » 

Wat geraaskal. Wat een redenering : Als 
n-rijnheer X de soep te zout vindt en Mr Y 
niet zout genoeg, zijn ze het ook vermoede
lijk eens vo'gens Schildwacht. 

HET BELANG VAN LIHBURC 

Het Belang van het Groot-Kapitaal In 
Limbiu-g, vraagt zich af of die Brusselse 
Hberalen niet inzien dat door hun houding 
de rust in het land zo nodig voor het groot
kapitaal zou kunnen gestoord worden. 

« De Brusselse liberalen gieten water op 
de molen van het ekstremisme en dat ont
moedigt de gematigden in de twee delen 
van het land. 

Zij beginnen zich af te vragen of zij er 
ooit zullen in lukken langs overtuigings
middelen de Brusselse liberalen een beetje 
begrip bij te brengen voor de ware verhou
dingen die in het land bestaan » 

Het Boerenfront 

Als de Brusselse liberalen niet inzien 
welke verhoudingen er bestaan in het land 
dan ziet Marcel Reynders wel klaar in de 
verhoudingen die er heersen in de PVV. Zo 
lijkt op een oude kar waaraan drie paar
den trekken, elk in een andere richting. 

« Dan IS er de P ' W of de gewezen Libe
rale Part i j , Hier ook blijkt niet alles op 
wieltjes te lopen. Tot deze parti j zijn be
paalde politiekers uit de CVP-rangen over
gelopen, de meeste onder hen omdat zij zo
gezegd niet konden instemmen met de « t ra-
vaillist sche » politiek van deze parti j , noch 
met de beslissingen die op taalgebied wer
den getroffen. De heer Grootjans, P W -
volksvertegenwoordiger, heeft in zijn k ran t 
« De Nieuwe Gazet » (Antwerpen), zich in 
bi 'zonder scherpe bewoordingen uitgelaten 
over de rol die deze reaktionairen in de 
PVV spelen. De heer Grootjans is een knap 
politieker. Hij begnipt heel goed dat vooral 
in het Vlaamse land. al dat franskiljons-
reactionair gedoe de P ' W absoluut geen 
sukses zal bijbrengen; hij weet eveneens 
dat dit een eventueel samengaan van de 
PVV met de BSP na de verkiezingen, een 
sterkste zal bemoeilijken. Jammer genoeg 
zijn alle PVV-politiekers niet zo klaarzien-
de als de heer Grootjans en m sommige 
kringen wordt de vraag gesteld wie ten 
slotte de PVV leidt : de voorzitter de heer 
Omer Van Audenhoven. die destijds als 
minister van Openbare Werken in een vo
rige regering op Vlaamsgezind gebied blij
ken gegeven heeft van veel begrip, maar 
wiens gezondheidstoestand momenteel niet 
erg schitterend blijkt te zijn, zoals men 
tenminste beweert, of wei de aartsfranskil-
jonse volksvertegenwoordiger en burgemees
ter van Eisene, de heer Janssens. de man 
die van Brussel een « francofone oasis » wil 
maken... En zeggen dat de grondleggers »an 
de Vlaamse Beweging, een Jan-Frans Wil-
lems, een Vuylsteke. een vader Hoste en zo
veel anderen liberalen waren. Waar is der 
ouderen fierheid nu gevaren? » 

W Luyten. 

zoekertjes 
Gevraagd voor haarkapper (heren) : leer

jongen met leerkontrakt, reeds gewerkt 
hebbende. Gelegenheid voor dameskapsels. 
Goed loon. Schrijven redaktie blad. DL 1 

Huis te koop, bouwjaar 1955 te Groot-
Bijgaarden. Inl. tel. 276305 ot schrijven : 
Van de Neste, Kasteellaan 23. Groot-Bij-
gaarden. DL 2 

Wens woning ' t e kopen Minstens 4 
slaapkamers, omgeving Hasselt. Tel. : 02-
276305 of schrijven : Van de Neste, Kas
teellaan 23, Groot-Bijgaarden. DL 3. 

VIKRING DANIfX DECONINCK 
I>ank zij ©en fantastisch* inspanning is volksvertegen

woordiger Daniël Deconinck er in geslaagd voor de eerste maal 
m de geschiedenis van de Vlaamse Beweging te Brussel een 
zetel te veroveren in de gemeenteraad, 

Uaaiom en eveneens om zijn onverpoosd en schitterend 
-wek gedurende zijn eerste legislatuur in het par ement wen

en zi.in taUijke vrienden hem een eenvoudige maar verdiende 
Srilde te brengen. 

On Tondiig 7 februari a.s. te 13 uur beleggen zij in het 
IMaza-holel, Adolf Maxlaan 118 te Brussel een feestmaal waar
op al zijn vrienden en aanhangers hartelijk uitgenodigd wor-
. . ' 1 1 . 

Wie aan het feestmaal wenst d'-el te nemen kan dit laten 
weien door het bedrag van 160 F te storten op pustrekening 
«."JS.!:! van I ode De Sm dt, Roxelaarstraat 10, Asst (Br). 

Namens de Vriend nkring Daniël Deconinck : Oscar Be
nard (Mpcheen). 1,0de De Smedt (Asse), Paul Martens (Lede-
bergl, Ua l t j r Peeters (Schoten), Etienne Slosse (Schoten), 
Edgard BouHens L e r ) , Walter Luyten (Berlaar), Ward Bolus 
(Antwerpen), Staf de Lie (Berendrecht), Wim .lorissen (An-
detlccht). Jan Olsen (Oostende), Dr. Lowie Van dct Auwera 
(Broechem), Lei Vranken iLaken), J. Fra 'pont (Sint Mich=els), 
Mr Antoon Roos ns .Schaa bpek), St^f Verrept (S(hep.;aal), Ro
ger Bourgeois (Sch.-pdaal), Frans Vandenhoute (Vilvoorde), 
Staf Van Snick (Gooik), Willy Stiers (Laken), Maurits Praet 
(Meise), J an De Eerlanger (Molenbeek), Oktaaf Van Steen-
kiste iSchaa beek), Herman van Hilst (Herenthals), Drs. Ro
ger de Getter (Hale ) , Dries Cal uwaerts (St. Amandsberg), 
{ené Evers (Oveip.U), Dr. jur. Guido de Wilde (Gent), Ir. 
Ciem Coleniunt (N.euwerkerken), Lic. André Monteyne (Brus
sel), L c . P. De Sm dt (Willebroek), Dr. Rombouts (Putte), 
Lic. Hend,ik De Vos 'Antwerpen). 
Bigare (llalle), J. Van Goethem (Hekelgem), J. Verhaevert 
Opwijk), Dries De Smedt (Kessel-Lo), LeoHcremans (St. Pie-

ters-Leeuw). Jef K. khofs (St. Pieters-Lecuw), J. De Kren 
(Schepdaa ), Pierre Swaerns (Dilbeek), B . Van der Spiegel 
(And^rlecht), Noël Beke (St. Genesius-Rode). 

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 

EEN VERTEGENWOORDIGER 
voor het plaatsen van haar uitgifte van 

K A S B O N S 
Alleen 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 

antverpia meubelen 

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



DE VOLKSUNIE 

BEWEGiNGSLEYEN 
— 13 

ANTWERPEN 

BOBGERHOUT 
De perskampanje van de laatste 

dagen voor de eerste gemeente
r aad bracht een grote beroering te 
weeg in Borgerhout. Met spanning 
gevolgd door verkozenen en be
stuur. De belangstelling van de 
leden was buitengewoon. Pessimis. 
me kon ons echter niet de baas 
worden. 

Vastberaden, en op eigen initia
tief waren dan ook talrijke leden 
en sympatizanten opgekomen voor 
de gemeenteraadszitting van dins
dag 19 januari . Zouden enige 
CVP-verkozenen het wagen '•e 
zwichten voor de druk van hoger
hand, toch samen gaan met de 
BSP; en wat dan met de beloofde 
en door kont rakt vastgelegde sche-
penzetel en overeenkomsten niet 
de Volksunie? De vraag bleef ge
steld totdat de socialisten uit pro
test tegen het « Monstei-verbond » 
de raadzaal verlieten De spanning 
n a m af, en weldra waren we ze
ker. 

Men bleef zijn woord getrouw, 
en dhr. J . Dillen werd tot sche
pen verkozen met een meerder
heid van 15 s temmen bij 3 ont-
houdmgen ( P W ) . 

Na deze bewogen dagen was ie
dereen weer opgelucht en ont^ 
spannen. 

Eindelijk wordt Borgerhout me
de bestuurd door een Vlaams Na
tionalist in har t en ziel. 

Langs deze weg wensen wij aan 
dhr. schepen Juul Dillen, en aan 
zijn twee medestrijdgenoten - ge
meenteraadsleden Bert Verbeelen 
en Frans Dirks, een hartelijk pro
ficiat en zes jaren (en meer!) 
vruchtbare arbeid ten bate van de 
Borgerhoutse Vlamingen en van 
de Volksunie. 

HOBOKEN 
Enkele dagen geleden, greep te 

Hoboken de eerste gemeenteraads
zitting plaats. 

Zoals men weet is nu ook de VU 
vertegenwoordigd in onze gemeen
teraad. Onze verkozene spi'ak, tij
dens de publieke vergadering, de 
wens uit, dat sommige mensen 
hun belachelijke houding, om voor 
de verkiezing onze part i j ver
dacht te maken, zouden herzien. 
Werftocht. 

Ook de werftocht aan « de Mo
len » werd een sukses. Op een 
uurtje werden ruim vijftig bla
den aan de man gebracht. 

Zelfs de minst geïnteresseerde 
mensen werden door onze man 
in de radiowagen aan de deur ge
roepen. Aan de mannen, van ver
leden zondag : doe zo voort! 
Dienstbetoon. 

Wij houden eraan aan alle in
woners bekend te maken, dat on
ze verkozene steeds ter hunner 
beschikking is. Bij een of ander 
sociaal probleem wendt U tot dhr 
Pichal, Heidestraat 293, Hoboken. 

WILRIJK 
Algemene ledenvergadering. 

Vrijdag 22 januar i j.1. vond on
der voorzitterschap van hr. R. 
Van den Bossche onze eerste al
gemene ledenvergadering van dit 
jaar plaats m de zaal « Harmo
nie »• De opkomst der leden was, 
gelet op bepaalde omstandighe
den, bevredigend. Dr. Fl. Veeck-
mans, die momenteel in het bui
tenland verblijft, had zich laten 
verontschuldigen. 

De avond werd ingezet met een 
fel gewaardeerde spreekbeurt van 
oud-volksvertegenwoordiger Mees 
ter Herman Wagemans. 

Na deze spreekbeurt werd over
gegaan tot de verkiezing van een 

bestuurslid. Emiel Alleman, yoor 
onze oudste propagandisten zeker 
geen onbekende, haalde he t met 
één stem voorsprong op onze sim-
patleke Hugo Vereist, die aldus 
nog enkele weken zal moeten 
wachten tot s tatutair het vereiste 
ledenaantal bereikt is opdat ook 
hij officieel in het bestuur zou 
kunnen zetelen. 

Vervolgens gaf onze sekretaris 
een overzicht van de werking van 
het afdelingsbestuur en schetste in 
enkele woorden de toekomstmoge
lijkheden van de afdeling. 
Kolporteurs gevraagd. 

Op zondag 7 februari a.s. zal 
door onze afdeling aan alle ker
ken te Wilrijk in de voormiddag 
gekolporteerd worden. Houdt van 
nu af aan deze voormiddag dus 
vrij en komt zo talrijk mogelijk 
op. Deze kolportage moet een suk
ses worden. 
Bal. 

Het reeds lang in het vooruit
zicht gestelde VU-bal zal doorgaan 
op zaterdag 20 februari e.k. Maakt 
vrienden en kennissen er reeds 
nu op a t tent dat zij deze datum 
vi'ijhouden. Nadere inlichtingen 
volgende week. 

BRABANT 

LEUVEN 

Na onze voorlichtingsvergade
r ing over de AntwerjKe universi
teit door dr. inr. J . Heinz op 26 
november 1964 in samenwerking 
met KVHV en de debatavond tus
sen de volksvertegenwoordigers 
J a n Verroken van de CVP en Da
niel Deconinck van de Volksunie 
op 18 jan. over de gevolgen van 
Hertoginnedal kunnen we reeds 
een nieuwe openbare vergadei-ing 
aankondigen. 

Deze vindt plaats op woensdag 
3 febmari 1965 in lokaal « (kris
tal », Pari jsstraat 12 te Leuven 
en als spreker mogen we de heer 
Antoon Roosens verwelkomen. Als 
onderwerp koos hij datgene wat 
de aktualiteit en de pre-elektorale 
periode beheerst nl. « Voor een 
federalistisch front tegen de greh-
delgrondwet ». Alle studenten en 
sympatisanten wórden hartelijk 
uitgenodigd. 

MOLENBEEK 
Dat de Plintstones in Molen

beek opereren en dat hun operatie
terrein het jeugdklubhuis « De 
Schalmei » is, is iets wat nog veel 
te weinig Molenbekenaren we
ten. 

De Schalmei is een moderne 
jeugdklub voor de jeugd van Mo
lenbeek, heel Brussel en omstre
ken. 

De leden van de klub zijn jon 
gens en meisjes van 16 tot 25 
jaar . De klubleden komen regel
matig bijeen in de Menenstraat 24, 
voor allerlei vrijetijdsbesteding. 

Onlangs heeft de klub zijn eer
ste verjaardag gevierd. Deze feest
viering werd opgeluisterd door 
het eigen orkest. • 

We schreven daarnet dat alleen 
de jeugd lid wordt. 

zoekertjes 
Zoek, aan voordelige voorwaar 

den, huis met hof te huren, omge
ving Antwerpen. 

Welke vu-afdeling helpt me? 
Schrijven kantoor blad. 

Zelfstandige hulpboekhoudster 
zoekt alle schrijf- typ- en bureel-
werk thuis. 

Tel. 51.04.32. 

Dat belet echter niet dat som
mige activiteiten zoals bv. film
avonden, toegankelijk zijn voor 
ouders, vrienden en kennissen. 

Dat is ook het geval voor de 
feestavond die de Schalmei orga
niseert op zaterdag 6 februari te 
20 uur. 

Ouders met hun jongens en 
meisjes, jongens en meisjes met 
hun ouders (zonder gaat ook!) 
worden uitgenodigd. 

Een unieke kans om met de klub 
kennis te maken. 

VILVOORDE 
Medeleven. 

Heden ontviel ons aller vriend 
en kameraad J a n Fabré in de 
ouderdoin van 58 jaar. Ook slacht
offer der repressie heeft hij steeds 
stil en moedig zijn kruis gedra
gen. 

Vriend Jan , Vlaams Vilvoorde, 
zal steeds uw werk en offer voor 
Vlaanderen gedenken. 

Familie Pabré-Longin wij betui
gen onze kriselijke gevoelens van 
medeleven in het smartelijk ver
lies dat u allen komt te treffen. 

WEERDE 
Op 6.2.1965 te 20 uur te Weerde 

in de zaal « Flora » : Volksunie
bal met Peter Philips en zijn 
« Brussels Amusementsorkest ». 

De afdeling richt een hartelijke 
oproep tot alle leden en sympati
santen om deze feestavond, die 
het begin ui tmaakt van haar ak-
tie in de 4 omliggende ge
meenten, met hun aanwezigheid 
te steunen. 

LIMBURG 

TONGEREN 
VUM-afdeling. 

Z a t e r d ^ laatstleden kwam het 
beperkte bestuur samen; hier 
werd hoofdzakelijk beslist, dat 
men een dokumentatiecentrum 
zou oprichten, da t tot doel zou 
hebben alle nieuwe leden en be
langstellenden voor te lichten 
over het verleden en de huidige 
aspekten van de Vlaamse bewe
ging. 

Vandaag, 30 januari , vindt er in 
een bovenzaal van lokaal « Ca-
dran », grote Markt, te 8 uur een 
volgende bijeenkomst plaats van 
de Volksunie-militanten. 

Iedere belangstellende wordt 
hierop uitgenodigd. 

NEEROETEREN 
In de loop van vorige week h a a 

er werkvergadering plaats om en
kele duizendtallen pamfletten te 
plooien. Tevens hebben wij n u 
enkele personen gevonden, die 
bereid zijn in h u n vrije uren dit 
werk voor de komende verkie
zingsstrijd op zich te nemen. 

Ook werden er reeds mannen 
bereid gevonden om een kalkploeg 
te vormen. 

Nieuwe pamfletten zijn In voor
bereiding. 

ÖOST-YLAANDEREN 

AALST 
Kolportageploeg. 

De ploeg komt in zwier spijt 
het rotweer : 23 aanwezigen, 342 
verkochte bladen. Aantal inwoners 
van de 6 bezochte, hoofdzakelijk 
kleine en verspreide gemeenten : 
6.000. 

Dat bewijst opnieuw da t de VU 
ook het distrikt Geraardsbergen-
Ninove binnendringt. 

Zondag a.s. 31 januar i alle hens 
aan dek voor de massale kolpor
tage in Meerbeke en Ninove, 
waar binnenkort nieuwe gemeen
teraadsverkiezingen plaats heb
ben. Wij willen er de VU-knuppel 
in he t politieke hoenderhok gooi
en. 

Verzamelen om 8 uur 45 in «De 
Vriendschap» of om 9 uur 30 aan 
het station van Ninove. 

Wie onderweg wenst opgepikt te 
worden verwittigt zaterdagvoor
middag « De Vriendschap » (lel. 
(053) 26150) of Robert Vander-
weeën (tel. (053) 66960). 

DENDERLEEUW 
Overlijden. 

Het afdelingsbestuur betuigt 
zijn innige deelneming aan het 
bestuurslid Emiel Fieremans, bij 
het overlijden van zijn moeder. 

HELDERGEM 
Zaterdag a.s. 30 januar i om 20 

uur stichtingsvergadering van een 
VU-afdelmg in het café ; Albert 
Schollaert, Kerkstraat 105. 

Dr Van Leemputten en Toon 
Van Overstraeten zullen er het 
woord voeren. 

De reeds talrijke leden en de 
sjrmpatisanten van Heldergem, 
evenals dezen van de omliggende 
gemeenten worden er verwacht. 

Er zal opnieuw op geestdriftige 
wijze een afdeling over de doop
vont gehouden worden. 

MERELBEKE 
Bal. 

U danst, wij dansen op zaterdag 
30 januari , 20 uur, In het « Ber
kenhof », te Merelbeke. Komt, en 
laat ons allen « gezellig samen
zijn ». Wij zorgen voor de ritme, 
dans, verfrissingen en verrassin
gen. U zorgt beslist voor de war
me sfeer. Allen verwachten wi] 
U! 

ST AMANDSBERG 
De parlementaire en provincia

le verkiezingen van 1965 dienen 
degelijk voorbereid, zowel door 
steunkaarten-verkoop als door bre
der opgevatte propaganda. Deze 
s teunkaar ten werden aan de le
den uitgereikt. 25.000 F moet vol
gens parti jnormen bijeengehaald. 
Met dit vooropgezet bedrag blijven 
wij nochtans ver beneden de om
haling voor de gemeenteraads
verkiezingen Met n weinig moed 
en doorzettingsvermogen moet de 
40.000 F-grens overschreden. Zowel' 
de leden als de sympathisanten, 
die bereid zijn om kaar ten aan 
de man te brengen, wenden zich 
tot de heer J a n Ritzen, arrondis
sementeel voorzitter voor Gent-
Eeklo, Antwerpsesteenweg 397 te 
St. Amandsberg. tel. 28.45.12. Er 
bestaan kaarten met 'n waarde 
van 5000, 1000, 500 en 50 F. 

Velen uit St. Amandsberg kun
nen bijdragen door overschrijving 
of storting c^ postgiro nr 9233.54 
van « Volksunie Gent - Eeklo » te 
Gent. Zij vermelden slechts « Ver. 
kiezingsfonds » op de achterzijde 
van de strook. 

Stort ingen, voor Volksunie St. 
Amandsberg kunnen verricht wor
den op postgiro nr 9238.46 van de 
heer Cla.'jys Roland, penningmees
ter. Vermelden op de achterzijde 
van het overschrijvings- of stor
tingsformulier « Volksunie St. 
Amandsberg ». 

LEBBEKE 

Op 1 februari a.s. wordt door 
de afdeling in de zaal Rosa, Leo 
du Boisstraat te 20 uur een voor
dracht ingericht met als spreker 
Drs Maurits Coppieters. 

Wij waarborgen U een interes
sante avond. De avond s taat in 
het teken van de naderende ver
kiezingen. Dus afspraak op 1 fe
bruari a.s. te Lebbeke. 

WEST-YLAANDEREN 

BRUGGE 
Werking. 

Taakverdeling in de schoot van 
het arr. bestuur : ter voorberei
ding van de verkiezingen werden 
in het arr. Brugge vier werkgroe
pen opgericht en wel vow finan
ciën, sekretariaat, organisatie, 
proE>aganda en redaktie. In de 
loop van februari hebben deze 
werkgroepen reeds hun taak aan
gevat, zij s taan respectievelijk 
onder verantwoordelijkheid van 
de heren L. Broes, E. Demonio, 
M. van de Moortei en R, De-
clercq. 

De werkgroep financiën maakt 
een eerste steunlijst bekend van 
stortingen voor het verkiezings
fonds in het arr. Brugge : 
Overdracht uit de arr. kas 5.000 
Van de afd. Brugge, iste 
storting 2,000 
P.D.S., Brugge 500 
Opbrengst kolp. Beernem. 320 
Zet ze ne tand, St. Michiels 1.000 
Langs A.G., Brugge 100 
Heb moed, geef moed; 
Brugge 100 
5 maandel. bijdragen van 
'n werkloze 100 
Verkoop van gedenkpen
ningen, St. Andries 250 

Voorlopig totaal 9.370 
Om de kiesstrijd in het axr. 

Brugge enigszins behoorlijk te 
kunnen voeren, is minimaal 
200.000 F vereist, daarvan is am
per de eerste steen gelegd. Wie 
verbindt zich tot het geven van 
een maandelijkse bijdrage? Neem 
a.u.b. kontakt met onze geweste
lijke vertegenwoordigers of schrijft 
over op PCR Kredietbank, Brugge 
nr 1785.28 met vermelding « voor 
rekening n r 7.408 ». 
Sociaal dienstbetoon. 

Zitdag te Assebroek : elke don
derdagavond bij Dhr R. Reynaert , 
Gen. Lemanlaan 26, 

Zitdag te St. Michiels : elke za
terdagnamiddag van 14 tot 15 uur 
bij dhr J . Praipont, Leiselestr. 
104. 

NIEUWPOORT 
Breughelfeest. 

Voor de derde maal richt de 
Vlaamse Vriendenkring Nieuw
poort haa r jaarlijks Breughel
feest in. Deze maal staan op het 
programma : Breugheliaanse 
maaltijd, allerlei spelen « Waag 
je kans », tombola met talrijke 
prijzen en om te eindigen een 
gezellig danspartijt je met gezel
schapsdansen, opgeluisterd door 
een pittig orkest. 

Nuttige inlichtingen : 
Datiun : zaterdag 13 februari 

om 20 uur. 
Plaats : Gasthof « De Beiaard » 

Markt, Nieuwpoort. 
Deelname in de kosten : 60 P 

per persoon. 
Inschrijvingen zo vlug mogelijk, 

en zeker voor 10 februari in het 
gasthof of bij F. Laplasse, Polder
s t raat 91, Oostduinkerke,- L. Mer-
tens. Canadalaan 9, Nieuwpoort, 
O. Huyghebaert, Koning Ridder-
dijk 19, Westende. 

VEUBNE - ADINKEBKE - DE 
PANNE 

De eerste algemene vergadering 
van de onlangs gestichte afdeling 
Veurne - Adinkerke - De Panne 
vindt plaats maandag 1 februari 
te 20 uur in het hotel « Aux Ar
cades », ODststraat 18 te Veurne. 

De heer Toon van Overstraeten, 
redaktieseki'etaris van het week
blad « De Volksunie » zal er op 
enkele maanden voor de parle
mentsverkiezingen handelen over 
het onderwerp « Waarom Volks-
imie? ». Er zal gelegenheid zijn 
tot debat. 

Het afdeimgsbestuur nodigt alle 
leden en simpatizanten uit op de
ze preelektorale vergadering. Ie
dereen is welkom. 

KREDIET- EN FINANCIERINGSVENNOOTSCHAP (K. D. F.) 
JAN VAN RIJSWIJCKLAAN 62. A N T W E R P E N — T E L E F O O N : 37.54.38. 

fr'lNANCIERING van at uw aankopen , auto ' s , T.V.. mach ines 
LENINGEN voor alle doe le inden . 

H Y P O T E K E N Ie en 2de r ang 
F ISKALE EN SOCIALE raadp leg ingen 

Steeds tot u w d i e n s t 

Raadplegingen kosteloos. 

Beheer 

Di rek t i e 

R. van der Paal . 
O. Voorbraeck . 
M. Demol. 
Lic. Rik De Vos. 

BLAUWVOETFEDEBATIE 

Verbond van Blauwvoetvendels en Vlaamse Meisjesscharen. 

Groots verbondsfeest klank en luisterspel rond, van en 

door de Jeugdbeweging, 

Vendelzwaaien - Toneel - Zang - Uitbeelding in een cc non

stop » -rechtdoor programma door onze meisjes en jongens. 

Op zondag 21 februari 1965 te 15 uur in de Franciskus 

feestzaal. Van Schoorstraat 43, Schaarbeek, Brussel 3 (bij 

Noordstation en Liedtsplaats). 



14 DE VOLKSUNIE 

BEWEGINGSLEVEN 
ANTWERPEN 

ANTWERPEN 
Op zaterdag 30 januari 1965 te 

15 uur in de bovenzaal van het 
Vlaams Huis Peter Benoit, Prank-
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 ». 

ANTWERPEN STAD EN LIN
KEROEVER 
Deelname betoging Deurne. 

Zaterdag 6 februari ; samen
komst hoeji Lakixjrslei en Ten 
Eeckhovenlei oni 14 uur 30. 

Deelnemers Antwerpen-Noord ; 
café Tyl om 14 uur (Sint Jans
plein 22). 

Antwerpen-Oentrum : café Ty
rol. Nationalestraat 22 om 14 uur. 

Daar deze betoging niet enkel 
van de Volksunie uitgaat, kolpor-
teren we enkel met « De Scliel-
de ». 

BERCHEM 
Vergadering. 

Woensdag 3 februari 1965 te 20 
uur 15 in de zaal « Eden », Sta-
t-estraat 195, te Berchem, leden
en simpatisantenvergadering 

Overzicht van de politieke toe
stand te Berchem. 

Wi] doen een b'jzondere oproep 
om talrijk aanwezig te zijn. 

GEEL 
Vanaf deze week regelmatig 

nieuws over onze afdeling. 
Donderdag, 7 januar i 1.1. hield 

de vu-afdeling Geel haa r nuuan-
delijkse bestuuisvergadering, waar 
uitvoerig gesproken werd over de 
verspreiding van ons eerste pam
flet 1965 aan de Geelse bevolking, 
dat een der eerstvolgende weken 
zal verschijnen Onze twee ver-
kozenen bij de laatste gemeente-
verkiezmgen gmgen vrijdagavond, 
8 januari, voor de eerste maal 
naar de gemeenteraadszitting. 
Wees gerust, er komt leven in de 
brouwerij. 

Hier dan nog enkele cijfers en 
verder nieuws van onze afdeling: 
het lidgeld 1965 werd reeds bij 86 
leden ontvangen: wij boekten 3 
nieuwe abonnementen op de 
Volksunie en ontvingen van ver
schillende vrienden de eerste steun 
voor onze aktie 1965 Wij kunnen 
verder mededelen, dat onze genie
troepen in Kastelse grond de eer
ste palen sloegen om ook daar 
een afdeling te stichten. 

MERKSEM 
Di nstbetoon. 

Ieder donderdagavond vanaf 19 
uur 30 in Tyl, Bredabaan 298. 

Afspreken per telefoon : 
K. Van Bockel, Em Lemineur-

Btraat 33. Tel. 45.57.77 (Sekreta-
r iaat VU). 

L. Kalingari. Pastoor Bampstr. 
18 Tel. 45.85.19. 
BÜMrtclub « Tyl ». 

Oproep aan al onze leden en 
s impat ' santsn b'ljart-liefhebbers. 

In Tyl alle donderdagavonden 
Biljart clubavond. 

Er is alle avonden gelegenheid 
te !?pélen op een prachtig en de
gelijk biljart. 

MECHELEN 
Vorige week wevd in het blad 

aangekondigd dat Mr. Frans Van 
der Eist te Mechelen zou spreken 
nu vrijdag 29 januari te 20 uur 30 
in het lokaal Guldenhuis. Wegens 
samenvallen met een manifestatie 
van de W B hebben wij ons ge
noodzaakt gezien deze vergadering 
te VK-dagen tot vrijdag 4 februari 
in hetzelfde lokaaL 

SCHOTEN 
Propa gandistenploe^. 

Alle propagandisten worden op
geroepen voor de kolportages 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 he"̂  afde
lingsbestuur. De belanghebbenden 
zullen tijdig worden ingelicht 
door E. Dnunont . 

BRABANT 

AARSCHOT 
Grote volksvergadering. 

De Vlaamse Volksbeweging, ge
west Aarschot, zet haar actiejH-o-
gramma voor 1965 in met een 
groots opgevatte volksvergadering, 
die plaats heeft op vrijdag 5 fe
bruari e.k. te 20 uur In het lokaal 
De Haas (Goovaerts - Wildkre-
mer) . Grote Markt te Aarschot, en 
waar de h. Van Dromme, Praeses 
van het Katholiek Vlaams Hoog-
studenten Verbond, het woord zal 
voeren over : « Het Leuvens Pro
bleem » - taaiverhoudingen aan 
de universiteit en de Sint-Pieters-
klinieken. 

BRUSSEL 
Bal. 

Zaterdag 27 februari te 21 uur 
zaal Select, Statie te Schepdaal, 
tweede groot aiTondissementeel 
Karnaval-Nachtbal. 

Vedette John Larry en zijn tie
nerorkest. 

Stadskledij of verkleed. 
Prachtige prijzen voor de best 

verkleden. 
1ste prijs : heren of dames uur

werk naar keuze. Waarde 1750 P. 
Andere waardevolle prijzen. 

SCHEPDAAL 
Daar de voorzitter Dokter Val

keniers voor een paar jaren naar 
het buitenland is gegaan werd & 
overgegaan tot het herkiezen van 
het afdelingsbestuur. 

Voorzitter : Seghers Jozef. 
Sekretaris - penningmeester : 

Conters Frans. 
Propaganda : Vandeweyer Em. 
Materiaalmeester : D'Hauwer 

René. 
Raadsleden : De Marie Isidoor. 
Schollaert Pieter. 
We hopen met dit nieuwe be

stuur te kiuinen verder werken 
in de geest van Dokter Valke
niers. 

UMBÜRG 

NEEROETEREN 
Kolportage. 

Op zondag 24 januari hield de 
kolportageploeg Neeroeteren-Maa*-
elk een bedeling van VU-bladen 
en pamfletten te Dome en te 
Opoeteren. 

De spandoeken met « Volksunle-
Pederalisme! » en « Lees de Volks
unie! Blad van de "Vlaams natio
nale pat tij » werden bij deze ge
legenheid gebruikt, hetgeen een 
gunstige indruk gaf. 

Namen deel aan de kolportage: 
P. Van Venckenray (Maaseik) en 
J . Stegen, K. Verheyen, A. Cup
pens (Neeroeteren). 

Volgende kolportage zondag 31 
januari te Neeroeteren. 

Samenkomst aan de kerk Cen
trum, Neeroeteren ten laatste 8 
uur 30! 

Zijn uitgenodigd..: P . Van Ven
ckenray, K. Verheyen, Moors, L. 
Boutsen, M. M Boutsen, B. Van-
dersteegen en nog andere mede
werkers. 
Abonnementen. 

Door A. Cuppens werd er abon
nementenslag gedaan te Neeroete
ren en te Opoeteren. Er kwamen 
een 8-tal nieuwe abonnementen 
uit de bus, evenals enkele nieuwe 
leden. Tevens werd een flink be
drag s teui^eld opgehaald. 

Wij wensen langs deze weg te
vens onze abonnees van har te pro
ficiat voor hun bereidwillige ver
nieuwing. Slechts enkele abon
nees zijn achter gebleven. Zij 
zullen ten spoedigste bezocht wor
den! 
Aan onze abonnees. 

In het vooruitzicht van de ko
mende (waarschijnlijk plotse) ver
kiezingen, wUlen wij er bij al on
ze leden en abonnees op aandrin
gen, da t zijzelf ook door woord en 
daad in hun omgeving mil i tant 
zouden zijn van de VU. Dit kan 
OJn. gebeuren door h u n eigen 
vu-b lad verder door te geven a a n 

een belangstellende of per Post te 
versturen (verzendingsonkosten 20 
et.) 

Probeer het eens! 

Vriendenbandbal. 
Zaterdag 16 januar i liad er een 

privaat-dansfeest van Vrienden
band plaats in de zaal « De Oe-
ter » te Opoeteren. Niettegen
staande het bar slechte weer, was 
er een flinke opkomst. Het orkest 
en de sfeer waren prima. 

Iedereen was tevreden over de
ze suksesvolle avond, die eindigde 
in de late uren. 

Aan allen die deze avond moge
lijk maakten door hun medewer
king en steun onze hartelijke 
dank! 
Verkiezingen. 

In stilte wordt er reeds druk 
gewerkt om in de komende ver
kiezingen onze man te kurmen 
staan. 

Reklame-platen worden in el
kaar getimmerd en beschilderd! 
Er zijn reeds pamfletten gednikt 
en geplooid, gereed voor de ven
zending. 

Wij willen nu reeds beginnen 
met de verkiezingskampagne! 

Wie helpt ons? Doe vandaag 
nog uw bijdrage voor onze 'afde
ling. P.R. 589815. 

OOST-VLAANDEREN 

BEVEBEN-WAAS 
De Volksunie-afdeling, van de

ze gemeente heeft een wekenlange 
keiharde verkiezmsgcampagne ge
voerd, die werd bekroond met een 
overdonderend sukses; meer dan 
21 % van alle stemmen gingen 
naa r de Volksunie-kandidaten, en 
daai-mee wonnen wij twee zetels. 

De overwinning van 11 oktober 
werd gevierd met een luisterrijk 
overwinningsbal, op 24 oktober. 

De zaal was vol en veel te klein 
om de entousiaste mana Vlamin
gen te slikken; de stemming was 
tip-top, en in de vroege uurtjes 
werd met tegenzin afscheid geno
men van een echt-Vlaamse gezel
ligheid die men in Beveren nog 
nooit tevoren zo had gezien. 

De ploeg propagandisten en de 
werkers « achter de schermen » 
waren de eregasten op een mos-
selfeest in het Vlaams huis op 7 
november. 

De laatste s tunt van 1964 werd 
het reuze-sinterklaasfeest da t zar 
terdag 5 november werd georga-
nizeerd voor de 95 weesjes in het 
« tehuis voor kinderen ». 

Twee aanhangwagens en twee 
personenwagens volgepropt met 

snoepgoed, speelgoed, en kleren, 
volgden de goede Sint op zijn 
tocht doorheen de gemeente. 

Na een filmvertoning en een 
koffieuurtje arriveerde Sinter
klaas met het gevolg van de 
Volksunie bij de weeskindjes. 

De vreugde van de verlaten 
kindje.s en"rzijds en de ontroering 
van de Volksunie-mensen ander
zijds z j n een daadwerkelijke uit
ing geweest van de sociale rol. 
die onze partij ook te Beveren in 
de toekomst wacht. 

In 1965 zullen de twee Volks-
unie-mfindatarissen, Fred Jegers 
en Walter Remoortere, samen met 
de ganse propp gandaploeg ter 
beschikking staan. 

Elke zaterdag, van 10 tot 12 uur 
wordt zitting gehouden in het 
Vlaams Huis « St, Martinus », 
Markt te Beveren Waas door een 
afgevaardigde van de par t i j . 

MERELBEKE 
Zaterdag 30 jan te 20 uur ge

zellig samenzijn in café Berken
hof, hoek Frater- en Bergstraat . 
Grat is toegang voor alle genodig
den. Sandwich, muziek, dans en 
plezier verzekerd. 

Zondag 21 februari : kolportage 
in de gemeente. 

I n de maand maar t , spreek
beurt van Drs M. Coppieters in 
café Berkenhof, datum echter nog 
niet vastgelegd. 

Verder worden de lidmaat-
schapskaarten hernieuwd en gaat 
he t abboneren op he t blad door, 
werd ook de s tar t met een eigen 
kolportageploeg in het vooruit
zicht gesteld, en de mogelijkheid 
voor het uitgeven van een eigen 
maandblad overwogen. Nu meer 
dan ooit dienen de handen uit de 
mouwen gestoken, nieuwe maaiers 
die mee met ons de oogst binnen
halen willen, kunnen zulks steeds 
kenbaar rpaken aan Dr Jur . Piet 
De Pauw, G. Gezellelaan 38, M&-
relbeke. 

WEST-VLAANDEREN 

DESSELGEM 

Desselgem kende geen gemeen
teraadsverkiezingen. Er werd een 
akkoord bereikt tussen de sociale 
organisaties. Door het NCMV 
werd gelukkig de heer architect 
Algoet als burgemeester voorge
dragen Het is de eerste maal in 
de geschiedenis van Desselgem 
da t een echte Vlaamsvoelende 
burgemeester aan he t bewind 
komt, want hij verklaart ronduit 
dat hij bij de Volksunie s taat . 

Wij wensen hem een vruchtbare 
loopbaan en sul^sesvol Vlaams 
werk in Desselgem. 

DEZE WEEK OP UW SCHERM 
ZONDAG 
11.00 : H. Mis — 15.00 : De Flint-
stones (66ste afl.) — 15.25 : Stu
denten in Europa, een documentai
re film van de Franse televisie — 
15.55 tot 17.20 : De rode pony, 
avonturenfilm van Lewis Milestone, 
met Myrna Loy en Robert Mitchum 
— 18.25 : Sportuitslagen — 18.30 : 
Klein, klein, kleutertje — 18.50 : 
De kinderen van de Zoutkreelc : 
Pas op voor ie liooia ! (8ste afl ) — 
19.15 : Piste - 1Ö.55 ; Weerbericht 
en mededelingen — 20.00 : TV-
• nieuws — 20 15 : Sportweekenü — 
20.45 : Night anü Day. Cole Porter-
melodiën — 21,30 : De luitenant, 
korte speel firn van Roland Verha-
vert, naar een verhaal van Hugo 
Ciaus — 21.50 : Hollywood en zijn 
sterren. 6e afl : De Westerns — 
22.15 : TV-nieuws. 

MAANDAG 
14.05 : Schooltelevisie — 19.00 : 
Zandmannetje — 19.05 : Interna/-
tionaal jeugdmagazine — 19.25 : 
Tienerklanken — 19.55 : De Weer
man — 20.00 : TV-nieuws — 20.30 : 
De wijze kater, boosaardig sprook
je van Herman Heijermans opge
voerd door de Toneelgroep Studio 
— 22.30 : De Nederlandse pockets 
— 23.00 :, TV-nieuws. 

DINSDAG 
14.05 : Schooltelevisie — 18.45 ! 
Tele taalles : Frans (7e les) — 
19.00 : Zandmannetje — 19.05 : 
Tijd voor u — 19.30 : De Flint-
stones. 67ste aflevering ; Kamers te 
huur — 19.55 : Hier spreetk men 
Nederlands — 19.59 : Weerbericht 
— 20.00 : TV-nieuws — 20.25 : 
Bonanza. TV-Western — 21.15 : 
Panorama — 22.00 : Gastprogram.-
ma. De socialistische gedachte en 
actie — 22.30 : TV-nieuws. 

WOENSDAG 
17.00 : Televiaum — 18.00 : Jeugd-
televisie met Bob Davldse — 18.00 : 
Zandmannetje — 19.05 : Elchard 
Leeuwehart : De piratenkoning (4e 
afl.) — 19.30 : Te voet door Vlaan
deren — 18.55 : De Weerman — 

20.00 : TV-nieuws — 20.25 : De 
goeie ouwe tijd (The good old days) 
variètéprogramma — 21.15 : Ten 
huize van Luc Indestege — 22.05 : 
Texas Medical Center, een repor-
t ^ e van Maurice De Wilde over 
open hart- en vaatoperaties — 
22.45 • Zoeklicht — 23.05 : TV-
nieuws. 

DONDERDAG 
14.05 : Schooltelevisie — 19.00 : 
Zandmannetje — 19.05 : De heer
sers van Venus : Verloren In de 
ruimte. 2de afl. — 19.20 : Arena : 
veertiendaags sportmagazine — 
19.55 : Hier spreekt men Nederlands 
— 19.59 : Weerbericht — 20 00 : 
TV-nieuws — 20.25 : Op het vlak 
der verbeelding, spel door Janet 
Burroway — 21.05 : Première-Ma
gazine — 21.55 : Penelope — 22.25 : 
TV-nieuws. 

VRIJDAG 
18.45 : Teletaalles : Frans (8ste les) 
— 19.00 : Zandmannetje — 19.05 : 
De wereld is klein. On Safari : Wij 
vangen een zeekoe — 19.30 : Tiener
klanken — 19.55 : De Weerman — 
20.00 : TV-nieuws — 20.25 : Speel
film : De matroos van de koning, 
oorlogsfilm van Boy Boulting met 
Michael Rennie en Peter Van Eyck 
— 21.45 : TV-nieuws — 21.55 : Por
tret van Thomas Mann verfilmde 
biografie — 22.25 : De les, ballet 
van Fleming Fllndt. naar het stuk 
van Eugene lonesco. 

ZATERDAG 

VOOR 

KENNISMAKING, 

HUWELIJK 
Schrijf om kosteloze 
brochure, documentatie 
en lijsten naar 

DE 
GELUKKIGE 
TOEKOMST 

Postbus, 11, Deinze; 
of naar : 
Postbus, 381, Antwerpen; 
of naar : 
Postbus, 149. Gent; 
of naar ; 
Postbus, 231, Brussel 1. 
Het groot, ernstig, oor
spronkelijk Vlaams Hu-
wehjkswerk van vertrou
wen en welslagen voor 
iedereen ! 
De enige Beroepsinstel
ling voor huwelijksbe-
middeling van gans onze 
Nederlands sprekende 
taaistreek. 
Dagelijks verschillende 
verlovingen. 
Stipte geheimhouding. 

OOE VOOR U EEN 
LEEUWENSCHILD 

10.00 : Jonger dan je denkt I — 
10 30 : Volksuniversiteit — 17.15 : 
Tienerklanken — 17.45 : Schooltele
visie — 18.55 : Zandmannetje — 
19.00 : Religieus programma. Lu-
ceat, rooms-katholieke uitzending 
— 19.30 : De grote oorlog : Verdun 
— 19.55 : Hier spreekt men Neder
lands — 19.59 : Weerbericht — 
20.00 : TV-nieuws — 20.25 : Oup 
— 21.35 : Echo — 22.05 : Het Desllu-
theater : De zaak Dr. Mudd. (1ste 
afl. van een nieuwe reeks TV-speel-
films — 23.00 : Op het Radio- en 
Televisiebal in de stadsfeestzaal te 
Antwerpen — 23.30 : TV-nieuws. 

Dit p r a c h t i g l eenwensch i ld 
w o r d t a thuisbes te ld door onze 
d iens ten indien n 325 F s to r t o p 
pos t r eken ing 1476.97 van de V.U. 
te Brussel . S e k r e t a r i a a t : M. L»-
m o n n i e r l a a n 82. 
(J kun t ook beta len als volgt t 
bij a f lever ing 125 F -J- 2 m a a n 
del i jkse s to r t ingen van elk 100 F . 
Afmetingen : 40 X 30 cm. ver
vaardigd uit d u u r z a m e gronds tof 
(Cera f ix ) . 
Belegd met b ladgoud l 
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ANTWERPEN 

DEUBNE 
Betogring, 

Op zaterdag 6 februari 1965 
r icht de Volksunie Deurne een 
grote protestbetoging in tegen de 
lakse houding van Burgemeester 
en Schepenen üij de bestrijding 
van de watersnood. 

Met de regelmaat van een Klok 
en dit smds laren hebben de in
woners van deze gemeente af te 
rekenen met overstromingen. 
Zwaar geldelijk verlies en besoha-
digmg aan meubelen en woningen 
zijn hiervan het gevolg om 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 ie nemen! Iedere afde
ling dient hier een afvaardiging 
van minstens Hen 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 vrienden van 
Deurne niet in de steek, daa iom 
allen naar Deurne. 

Verzameling. 
Hoek Lakborslei en Ten Eekho-

velei te Deume (N) op zaterdag S 
februari 1965 om 14 uur 30. 

(Tram 10 — afstappen Cogels-
plem.) 

(Tram 12 — afstappen Ten Bek-
hovelei.) 

HOVE 

Vlaams bal op zat«rdag 30 ja
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. 

KALMTHOUT 

Hiermede hebben wij de eer en 
het genoegen U uit te nodigen op 
de « Kempense kolfietafel », in
gericht door onze afdeling op za
terdag 30 januari aanstaande m 
het « Vlaams Huis ». Dorpstraat 2 
te Kalmthout . De avond zal be
ginnen om 20 uur 30. 

Dit gezellig samenzijn wordt 
Ingericht ter gelegenheid van de 
verkiezing van het eerste Vlaams-
Nationaal gemeenteraadslid in 
Kalmthout en tevens ter gelegen
heid van het tienjarig bestaan van 
de Volksunie in Vlaanderen. 

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

Gezien de tijd dringt, zullen wl] 
zo vlug mogelijk bij U komen aan
kloppen om uw inschrijving te 
noteren 

MECHELEN 

Vlaamse Klub Mechelen. 
Het winterfeest van de Vlaamse 

klub vindt dit jaar plaats op zater
dag 13 februari m de zaai «A.B 
C.». Veemarkt. 

Het wordt weer een echt gezel
lig dansfeest want het groot or
kest Jos Van Beek speelt muziek 
naa r ieders smaak, Volksuniele-
den en smipathisanten worden 
vriendelijk uitgenodigd op deze 
reuzeavond 
Kaar ten en plaatsbespreking : 
« Guldenliuis », Veemarkt.ö. 
Boekhandel «Leemans». Guide-
straat . 19 

MOBTSEE 
Algemene ledenvergadering. 

Eerste algemene ledenvergade-
''ing van dit jaar op 8 februari in 
ons lokaal « Tijl ». Spieker : dhr. 
Slosse. Aanvang ; 20 uur. We re
kenen op uw aller aanwezigheid 
Lokaal Xijl. 

Eindelijk is net 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
ri e.k. Mortselse nationalisten, wij 
verwachten U in ons hernieuwd 
lokaal. 

WILLEBROEK 

Gezellig samenzijn. 

Op zaterdag 6 februari 1965 te 
20 uur, in het lokaal « Amber », 
Appeidonkstraat 87, te WiUebroek 

(tel, 38.75.35) : feestavond, ge
volgd door gezellig samenzijn. 

Demokratische deelnemmgsprijs: 
30 P. 

Inschrijven bij : lokaal Amber; 
Café Uilenspiegel (bij J a n De 
Lae t ) ; Theo De Block Breendonk-
sfcraat 77, WiUebroek; Lode- Ver-
strepen, Jozef Wautersstraat 102 
WiUebroek. 
Sociaal dienstbetoon. 

Afdeling WiUebroek richt iedere 
tweede maandag der maand soc. 
dienstbetoon in. 

Lokaal « Amber », Appeldonk-
s t raa t 87, WiUebroek. Van 7 tot 
8 uur. 

Volksvertegenwoordiger Reimond 
Mattheyssens, 

BRABANT 

DIEGEM 
Eerste Vlaams winterbal op 30 

Januari in zaal Gildenhuls te Die-
gem. Toegang 25 P. Kaar ten te 
verkrijgen bij dhr Schaekers. 
Groenstraat 30. Diegem, ofwel 
dhr Courten G. de Coninckstr. 17, 
Diegem. 

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 amusementsorkest. 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 

LIMBURG 

PEER 
Vriendenband. 

Afdeling Vriendenband Peer 
meldt ons dat het dansfeest dit 
jaar gehouden wordt in de zaal 
« Esmeralda » te Peer op 13 fe
bruari a.s. Muziek door het orkest 
« The Players ». Iedereen wordt 
stellig uitgenodigd. 

HALEN 

Op de afdeüngsvergadering wa
ren alle kaderleden opgekomen 
teneinde deel te nemen aan de be
sprekingen over de a.s. parlements
verkiezingen. 

Ir. Clem Colemont leidde de 
vergadering; de plaatselijke se
cretaris J. Kempeners gat een 
planmatig overzicht inzake de uit
bouw van de plaatselijke afdeling. 
Vooral veel aandacht werd besteed 
a a n de kandidaturen voor de VU-
lijsten. Vermelden \»e dat de kan
tonale voorzitter Frans Werckx 
op de vergadering aanwezig was 

Steunfonds propagandabrosjuur. 
Mogen We er nogmaals aan her

inneren dat het beoogde bedrag 
voor verspreiding van onze propa
gandabrosjuur over heel de pro
vincie nog steeds niet bereikt is. 
We staan thans aan de helft van 
de som die nodig is om elk gezin 
in de provincie Limburg een bros-
juur te kunnen bezorgen 

Daarom nog maar steeds een 
oproep, vooral tot dezen die van 
uit de andere provincies eens iets 
willen doen voor Limburg. Ook m 
eigen provincie zijn er beslist nog 
een hele reeks mensen die graag 
hun steentje willen bijdragen doch 
die tot heden nog niet hebben ge
daan. Daarom kunt U storten op 
per. van prov. secr. Clem Cole
mont, Diestweg 452, Nieuwerker
ken (Limb.), ot op de Kredietbank 
St Truiden voor rekening Cole
mont. 

Inmiddels dankt het prov ko- • 
mitee reeds bij voorbaat en hoopt 
op een nieuwe reeks stortingen 

Ondertussen kwamen ons nog 
volgende bijdragen toe : 
R.C., Herk de stad 500 
Van Laere, Neerpelt, twee
de storting 100 
Vorig bedrag 62.718 

Huidig totaal 63.318 

IN MEMORIAM 
Men meldt ons het overlijden 

van de het Pieter Geurts, oud-
gchepen en oud-provinciaal raads
lid te Grenk. Wij bieden de acht^ 
bare familie onze blijken van op
rechte kristelijke deelneming aan. 

OOST-VLAANDEREN 

DENDERLEEUW 

Zaterdag 13 tebruari te 20 uur 
eerste Volksuniebal van de afde
ling. Het orkest van HaiTy Pin
ky speel ten dans m de salons 
van het bier- en palingshuis 
« Plezante Hof », steenweg op 
Aalst te Denderleeuw. Deelname 
in de onkosteir 30 F. Kaarten zijn 
zoals gewoonlijk te verkrijgen bij 
alle bestuursleden en in de loka^ 
len « De Klok » en « Palings
huis ». De opbrengst van dit bal 
komt ten goede aan de arrondis-
sementele propaganda bij de aan
staande verkiezingen. 

WEST-VLAANDEREN 

AALTER 

Stichting van de afdeling. 

Gestimuleerd door de gunstige 
uitslag van de gemeenteraadsver
kiezingen van 11 oktooer (onze 
lijst behaalde 2 zetels) en door 
het algemeen succes van de Volks
unie bij deze verkiezingen over 
geheel het Vlaamse land, hebben 
enkele jonge mensen van Aalter 
besloten om, in samenwerking met 
de reeds bestaande kern van de 
Volksunie, OVCT te gaan tot de op»-
richting van een afdeling te Aal-
ter 

Op 15 december werd een stich
tingsvergadering gehouden met 
als spreker de heer Toon Van 
Overstraeten. Een 50-tal aanwezi
gen hebben gedurende meer dan 
een uur geluisterd naar de vlot
te, boeiende en klare uiteenzet
ting van de heer Van Overstrae
ten. 

Verschillende vragen over de 
struktuur, het doel en het wezen 
van de Vlaams Nationale Part i j 
werden door de spreker met dui
delijke taal beantwoor(i. 

Op 23 december werd een eer
ste bestuursvergadering gehou
den, het voorlppig bestuur werd 
samengesteld, en tijdens eaa 
vruchtbare bespreking werden de 
voornaamste schikkmgen getrof
fen om onze jonge afdeling m een 
korte tijdsspanne definitief op de 
been te brengen In het bijzonder 
werd er gewezen op de noodza^-
kelijkheid van een intense aktie 
voor ledenwerving. 

Op 12 januar i jongstleden werd 
een tweede bestuursvergadering 
gehouden, die als de officiële stich
tingsvergadering mag worden aan
gezien. Inderdaad, het minimum 
aanta l leden was reeds ver over
schreden. 

Tijdens deze vergadering werden 
de taken van de bestuursleden na
der omschreven en vastgelegd, 
het werk werd onder de bestuurs
leden verdeeld. 

De officiële stichting werd aan 
het bestuur van de parti j mede
gedeeld. 

DIKSMUIDE 

Winterbal. 

Zaterdag 30 - JanuarJ vindt in 
net Vlaams Huis, I jzerlaan 83 te 
Diksmuide, het 1ste Vlaams Wm-
terbal plaats. Dit bal wordt inge
richt door de Vlaamse vrienden
kring van de Westhoek. 

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

Eerste dans om 20 uur 30; reu
ze tombota met 2 prachtige arm-
banduiu-werken en vele andere 
waardevolle prijzen. 

Kaar ten op voorhand te ver-
krijgen in 't Vlaams huis en bij 
de propagandisten 

ROESELARE-TIELT 
Om aan de zware uitgaven voor 

prof)aganda net hoofd te bieden 
en de kas op peil te houden werd 
het aan ta l feesten van onze 
Vlaamse Vriendenkringen uitge-
breid Men neme nota van de vol
gende data : 

6 februari : te Roeseiare in de 
zalen c De Beurs » avondfeest van 
de Vlaamse Kring c De Mandel > 
ter gelegenheid van het nieuwe 
gemeenteraadsjaar Orkest : de 
€ Lucky Stars ». ro('gang 50 P. 
Tombola, gezel5chap.sdansen. Kaar
ten bij de propagandisten van de 
afdeling Roeselare-Beveren. 

27 feb'.-uarl ; te Izegem. Avond-
feest Krmg Izegem . Ingelmun-
•ter Orkest : de < Lucky Star» •. 

20 maar t : te Meulebeke. Half-
vastenfeest van de Vlaamse Kring 
Meulebeke, in de saai Relais. Het 
befaamde dansorkest Pol Rutger 
speelt t«B dans 

P e l s ? 

Een bontjasje ? 

Een bon tmante l ? 

wendt U vol vertrouwen 

tot het huls 

W CLAYKENS-NEV£N 
Oudergemselaan 328 
Etterbeek . Brussel 
Telefoon ; 48.37.01 

Alle inlichting op verzoek. 

SCHUIMRUBBERMATRASSEN 

met 
Gebreve tee rde 
bedekkmgs lagen 

RESSüRTMATUASSEN 
(Brevet - 529768) 
met 
Geb reve t ee rde ka rkassen 
(Brevet 512767) 

M i r 
SPBCIAAL 
BREVET 

rtK. fiZf.it 

T E Z E L E (O. VL.) 
G E W A T T E E R D E B E D S P R E I E N 
WOLLEN D E K E N S 
Tel . (052) 44641 en 44642. 

Ind ien U geen verl ioper 
in uw omtrek kent s tuu r 
ons een kaar t je en v\e 
zenden U het ad res van 
de d ich t s bijgelegen ver
koper S ta r Zele. 

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

Alle zater- en zondagen 
Opper Beieren orkes t . 
S temming - plezier . 
Alle dagen , 's middags en 
's avonds beste keuken , 
niet duu r . 
Vanaf 's m o r g e n s 
tot 's nach t s 
koud buffet en koffie. 
Bi jzonder inger ich t voor 
groepsre izen scholen enz . . . 
P a r k i n g voor h o n d e r d e n 
aiitobu.ssen en auto ' s . 
Alles p r i m a verzorgd 
en goedkoop. 

D O R T M U N D E R 
T h i e r b r a u h o f II 
Groenp laa t s 33 Ie An twerpen 

p r ima 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 ie rke lde r 
van het land. 

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

DORT THIERBRAUHOF III 
langs au tosne lweg A n t w e r -
pen-Aken, Tessender lo . 

DORT T H I E R B R A U H O F IV 
Autosne lweg Aalst, 

Café-rest . (1000 pi.) 
Ruime pa rkee rge 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 üe lekkere 
koffie < De Olifant > 
in het Vlaams Hals 

« PETER BENOIT » 
Frankrijklei 8 Antwerpen 

Op doorreis te Aalst : be
zoek het Vlaams Huls 

a DE V R I E N D S C H A P 
Kerkstraat 9 

(blJ 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.ü. 
Huish App Radlo-T.V.-

Bandopnemers... 
37.92.57 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 Havrelel 70 T 356317 
Agent De Coene Kortrijk 

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

Voor Hw modern Interieur 
E U R O - D O M l 

Kruldtulnlaan 6 Brussel 
met Geschenken-kelder 

Bouw- veranderlngs-
herstellingswerken 
S E G E R S Adriaan 

Steynstraat 187 
Hoboken Tel. (03)37.43.81 

B O E K E N T IJDSCHR. 

Voor al uw Vlaamse lektuur 
Eén adres 

Boek- en dagbladhandei 
Paul B E Q U E T 

Nassaustraat 6 Antwerpen 

H O T E L - RESTAURANT 

Bezoek het Payottenland 
goede spijzen vindt ü tn 

afspanning 
« DE KROON » 

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

« Vlaams Huis n Knokke 
Kamers vol. pension -

gezellige sfeer 
Verminderins T. froepen 
Elisabethl. 105 T 632 70 

Vlaams Huis Breug:hel 
de Smet de Naeyerlaan 141 

BLANKENBERGE ' 
Telefoon : (050)41637 

Vol. Pension. 30 kamers 

UURWERKEN 

Zwitserse uurwerken 
blJ > teester nurwerkmaker 

SLAETS 
Dewlnterstr. 11 Oudergem 
T. 72.45.43 terminus tr 35 
10 % kortlnc leden V.C. 

http://fiZf.it
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w, IJ hebben reeds herhaalde
lijk in ons blad onze mening gezegd 
over de grondwetsherziening. En foch 

is het nodig in het licht van de recente 
ivolutie van de toestand, op deze 
literst belangrijke kwestie terug te ko

men. 
J De besprekingen en onderhandelin
gen over de grondwetsherziening sle
pen nu reeds jaren aan. De drie tra
ditionele partijen hebben gepoogd zich 
E' ikkoord te stellen om des te gemakke-
ijker hun oplossing te kunnen op-

f^ringen aan de openbare opinie, aan 
met land. 

l]-. liteindelijk heeft de PVV 
^sich, om elektorale berekeningen en 
onder druk van de Brusselse liberalen, 
teruggetrokken. De P.V.V. wil klaar-
i>lijkelijk de demagogische en anti-
vlaamse verkiezingskampagne, die haar 
%ij de gemeenteraadverkiezingen in de 
Brusselse agglomeratie een zeker suk-
ses bezorgde, herhalen. De Vlaamse 
PW-ers worden hierbij zonder meer 
over het hoofd gezien en geslachtof
ferd. Het is hun zaak, maar het is een 
nieuw bewijs van hun onmacht in de 
•choot van hun eigen partij. 

De twee regeringspartijen hebben 
slch dan verbonden op basis van een 
akkoord waarvan de juiste inhoud en 
draagwijdte nog niet eens vastgelegd 
waren op het ogenblik waarop zij hun 
beslissing bekend maakten. De poli
tieke betekenis van dit akkoord is 
duidelijk, vermits het onmiskenbaar 
wijst op de voortzetting van de huidige 
regeringskoalitie na de verkiezingen, 
alle verklaringen van de partijvoorzit
ter van de C.V.P. ten spijt. 

H. let komt er op aan de wer
kelijke doeleinden van deze grond
wetsherziening niet uit het oog te 
verliezen en de bijkomstigheden niet 
te verwarren met de hoofdzaak. De 
taktiek van de Vlaamse C.V.P. is dui
delijk. In het Frans bestaat daarvoor 
een bekende uitdrukking : "Noyer Ie 
poisson" (de vis verdrinken). Dit bete
kent in dit geval : er een aantal zaken 
bijsleuren om de hoofdzaak te doen 
uit het oog verliezen. 

Het gevaar bestaat — en hier kun
nen wij verwijzen naar een motie van 

F. van der Eist 

H 

Nogmaals 

de 

grondwetsherziening: 

^en valstrik 

ft 

de VVB — dat men in het geheel van 
voorstellen in verband met de grond
wetshervorming gaat zoeken naar en
kele punten die van Vlaams standpunt 
gunstig, verlokkelijk kunnen schijnen, 
doch daarbij het essentiële uit het oog 
verliest of verwaarloost. 

D, 'e voorstellen waarmee men 
de Vlamingen tracht te paaien zijn van 
twijfelachtige waarde. Wij hebben er 
reeds op gewezen dat het zelfbedrog 
is, te geloven in de beslissende beteke
nis van een grondwettelijke tekst. 
Een platonische en principiële verkla
ring opgenomen in de grondwet dat 
het Nederlands de officiële taal is in 
het Vlaamse landsgedeelte verandert 
niets, maar dan ook niets aan de be
staande toestanden of wantoestanden. 
Verandert niets aan een gebrekkige en 
ontoereikende taalwetgeving die in 
feite niet meer al kunnen verbeterd of 
gewijzigd worden. 

In een geest van defaitisme en uit 
schrik voor de eigen machteloosheid 
wil men zogezegd de taalgrens, zoals 
zij op onaanvaardbare wijze vastgelegd 
werd, voor goed vastleggen. Wat ver
wacht men daarvan ? Dat de verfran-
sing van de bedreigde Vlaamse rand
gemeenten rond Brussel zal ophou
den ? Papieren wetten en zelfs grond
wettelijke bepalingen zijn zinloos, 
wanneer de Vlaamse macht in plaats 
van zich zelfbewust te affirmeren 
smadelijk kapituleert en afstand doet 
van haar demokratische meerderheid. 

% 

R 'at is veel en veel belangrij
ker dan een waardeloze tekst in de 
grondwet, tekst die zelf verwijst naar 
wetten, die niet kunnen goedgekeurd 
of gewijzigd worden, zo de helft -t- 1 
van de Waalse parlementsleden er niet 
mee akkoord is ! Zo wordt de Vlaamse 
meerderheid in het parlement machte
loos gemaakt. 

ij hebben, zou ik denken, 
reeds voldoende ervaring opgedaan met 
grondwettelijke waarborgen die met 
de voeten getreden worden, met taal
wetten die schaamteloos en straffeloos 
gesaboteerd en niet-nageleefd worden, 
om daarvan het heil van Vlaanderen 
te verwachten. 

Indien er thans voorstellen gedaan 
worden die op zichzelf goed zijn, zoals 
kulturele autonomie (maar wij weten 
nog helemaal niets over de reële draag
wijdte van deze kulturele autonomie I 

Zal het ook geen schijn-autonomie 
zijn ?), zien wij niet in waarom wij 
Vlamingen daarvoor een ontzettend 
hoge prijs zouden moeten betalen : de 
afstand van onze meerderheid, de 
Waalse grendel in de grondwet. 

let essentiële, de hoofdzaak 
bij de huidige grondwetsherziening is, 
zoals iedereen toch moet weten : te
gemoet komen aan de zgz. Waalse 
minorizatie-vrees. 

Door een geheel van maatregelen wil 
men de feitelijke minorisatie van de 
Vlamingen bestendigen. De Vlamin-
gen zijn nog steeds de eisers in deze 
Staat, zij hebben niet de invloed, de 
beirekkingen, het aantall waarop zij 
rechtmatig aanspraak mogen maken. 

Wi j leven nog steeds niet in normale 
toestanden. Onze kulturele integri
teit, ons taal- en kultuurgebied zijn 
niet gevrijwaard. De strijd woedt ver
der. Zelfs rond de Voer : een C.V.P.-
minister mag openlijk propaganda ma
ken voor de terugkeer van de Voer bij 
Luik l 

I s het in die omstandigheden 
dat de Vlamingen politiek zelfmoord 
moeten plegen, verzaken aan de poli
tieke invloed (de enige die zij kunnen 
laten gelden ! ) , die hun demografische 
meerderheid hen geeft ? Vervalsing 
van de demokratische beginselen aan
vaarden en goedkeuren — in hun eigen 
nadeel. 

W i j moeten de grondwetsherziening 
zoals die gepland wordt zien in haar 
ware gedaante, in haar doeleinden die 
onmiskenbaar zijn. De hoofdzaak 
telt, en de hoofdzaak is het aan ban
den leggen van de Vlaamse meerder
heid, is het veto-recht in handen van 
de Waalse minderheid. Dat kan een 
volk, dat nog enig eergevoel en zelfres-
pekt heeft, niet aanvaarden. Daartegen 
moeten wij ons uit alle kracht verzet
ten. 

D. 'eze ultieme poging om de 
unitaire staatsstruktuur, die de grote 
hinderpaal is op de weg naar de vol
ledige, vrije en vreedzame ontplooiing 
van onze volksgemeenschap, op de rug 
van de Vlamingen te redden en te be
stendigen moet mislukken : omdat 
door deze mislukking de weg zal ge
baand worden voor een betere grond
wetsherziening, voor een echte staats
hervorming, voor het federalisme. 

Interfonie 
Geluidsversterking in de perfektie voor 
zalen - reklamewagens - kerken - huis
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. 

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

• VOOR UW LEVEN, 

• UW AUTO 

• UW HUIS. 
• UW MEUBELEN 

.(aadpleeg ons, U zult er baat bij vinden. 

Daarom slechts één adres : 

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

KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS 
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NATIONALE LOTERIJ 


