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De hiernaast afgebeelde affiches prijken sinds een paar 
dagen zowat overai in de Brusselse agglomeratie. Er is nog 
een derde exemplaar in de reeks, met als tekst : « Eigen-, 
lijk weten we heel goed wat een « hoofdstad » moet zijn i 
Brussel, open voor alle Belgen. Arthur Gilson ». En er is 
ook een franstalige uitvoering. 
We maken Gilson niet al te vaak een pluimpje, maar dit
maal erkennen we graag : de tekst is een voltreffer. Meer 
nog om wat hij verzwijgt, dan om wat hij zegt. En vooral 
om de naamtekenmg. 
Inderdaad weet de heer Güson eigenlijk heel goed wat 
een grote agglomeratie moet zijn wat een « hoofdstad» 
moet zijn en wat Europa van hem verwacht. Maar on
danks het feit dat hij het eigenlijk heel goed weet, handelt» 
hij er niet naar. Hij heeft er niet naar gehandeld toen 
hij zes randgemeenten losscheurde uit Vlaams Brabant om 
ze, via faciliteiten, aan de verfransing over te leveren. Hij 
heeft er met naar gehandeld toen hij achteraf nog vlug 
een stuk van Overijse inpikte om het bij Wallonië te voe
gen. Hij heeft er niet naar gehandeld toen hij de vice-goe-
verneur, die de taalwet op het onderwijs overtrad, de hand 
boven het hoofd hield. 
Hij weet het allemaal eigenlijk heel goed, zoals hijzelf 
vanop zijn affiches de koeien van letters het laat uit
schreeuwen. Wij zien overal, op talloze Brusselse muren 
zijn woorden. Wij zien overal, in en rond de hele Brussels© 
agglomeratie, zijn daden. 
Tussen woord en daad ligt een oceaan. 
Eigenlijk weten ook wij heel goed, wat de heer Gilson In 
feite bedoelt. En waarom hij in behoorlijk grote letters 
de naam Arthur Gilson achter zijn mooie volzin laat 
prijken, zoals men pleegt te doen met beroemde citaten 
van grote auteurs 
De heer Gilson zou wat graag twee vliegen met één klap 
willen slaan. Ten eerste : de Vlamingen-met-kort geheu
gen overtuigen van zijn «goede wil * en tegelijkertijd 
reeds een aanloopje nemen om de lastige P.L.P.-konkur-
rent straks elektoraal tegemoet te treden. Mijnheer Gilson, 
fanatiekeling par petits paquets et en gros, laat zich een 
alibi van gematigdheid uitplakken in zijn eigen kiesoni"' 

HIJ WEET HET EIGENLIJK HEEL GOED 
schrijving. En vervolgens : het is alt'jd goed voor iets; 
wanneer men drie maand vóór verkiezingen er m slaagt, 
zijn naam op alle schuttingen te krijgen. 
Vooral wanneer de belastingbetaler de ko îten draagt. 
Dat is het, wat Gilson eigenlijk heel goea weet. 
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RIJKSPERSONEEL 

Mijnheren, 
Wanneer de echtgenote van een 

Btaatfibediende ook we' kt, dienen 
beiden bl] e«n mutuaUteit aange-
Bloten te zijn Dit komt hier op 
neer, dat tweemaal een bijdrage 
dient betaald waarvan er éen 
mets opbrengst De terugbetalingen 
blijven dezelfde als voor eén 
Bangeslotene Deze onrechtvaar
dige wetsbepaling schept grote 
misnoegdheid bi] het Rijksperso
neel De syndikaten schudden de 
tainjke reakties hunner leden 
van hun rug door te beweren dat 
de beambten m openbare dienst 
m nder egoïst of individualist 
dienen te zijn 

Het IS een publiek geheim, dat 
een staatsbediende met éen enke
le bezoldiging zich niet veel luxe 
kan veroorloven en dat zijn echt
genote verplicht is haar steentje 
bij te dragen De voordelen van 
staatsdienst tegenover de prive-
sector behoren tot het verleden 
daar pens oenen e a gelijkgescha
keld werden Toch worden de be
ambten van de staiat nog met de
zelfde maten gemeten als vroeger, 
wanneer het in hun nadeel uit
valt Waarom moet het rijksperso
neel het vierdubbel betalen van niet-
staatsbedienden ' Moet een volks
vertegenwoordiger die terzelfder-
tijd burgemeester beheerder ere-
vooizitter enz is dan ook voor 
elk afzonderlijk beroep dat hij 
uitoefent aangesloten te zijn bij 
een mutualiteit ' Dan 7iet het er 
slecht uit voor de politieke pro
fiteurs en syndikalisten afgevaar
digden 

Hierbij kan weerom vastgesteld 
worden dat de staatsbedienden 
steeds maar de dupe zijn 

J B - Merksem 

GEHANDIKAPTEN 

Geachte Heien, 
Allereerst mijn^ hartelijke felici 

taties voor het 10 j aug bestaan 
van de piaitij 

Ho'^wel ik nog niet mag kiezen 
<ik ben nog geen 20) schenk ik 
mijn volle vertrouwen aan de 
Volksunie w a a r o m ' Ik ben Vla
ming en bovendien heb ik heel het 
rotte politieke spel van Belgische 
üakkenvuUerij doorzien zoals het 
door de drie « tiaditionele » par
tijen gespeeld wordt 

Ik ben visueel gehandicapt, doch 
studeer heel gemakkelijk 

Zoals de wet het voor ons voor-
zaet, kan ik deze capaciteit slechts 
wemig gebruiken om een toekomst 
op te bouwen Onlangs werd er een 
wet gestemd waai in wij als « on
opvoedbaar » bestempeld werden 

Financieel ziet het er ook niet 
goed uit een staatstegemoetko-
mmg van 1 685 F per maand ^ou 
moeten volstaan om te leven ter
wijl ons revalidatiecentrum (pnve-
initiatief van de Vlaamse blmden-
organisatiei reeds vier jaai wacht 
op erkenning en ook het rijks-
fonds nog niet werkt (In Neder
land kiijgt iedere visueel gehandi
capte die zich wU heraanpassen 
per dag PI 23) Al het beloofde op 
dit gebied heeft mij sinds lang 
mijn geduld doen verhezen en ook 
ai de misstandpn waarvan Vlaan
deren de dupe is steken mij dwars 

Door mijn handicap is het mi] 
niet mogelijk steeds « De Volks
unie » te lezen maar ik ben het 
helemaal met U eens over wat 
men in de zo vocwzichtige Belgi
sche pers pleegt te noemen de 
Vlaams-Waalt e verhoudingen 

M E - Brugge 

GEHANDIKAPTEN 

Mijnheren, 

Biavo voor de heei die zich het 
lot van de gehandicapten aan
trekt 

Het wordt hoog tiJd dat ook de 
mensen, die slachtoffer zijn ge
worden van een verkeersongeval 
door de verzekei mgsmaatschap-
pijen veigo^d worden zoals het 
behoort en door de wetsaokters 
niet als gemene b e d n e g c s behan 
deld worden 

P D L - Knokke 

KRISTELIJKE 

ONVERDRAAGZAAMHEID 

Waarde Redaktie, 

Onder het stilzwijgend instem
men van E H deken onder het 
geestelijk leiderschap van E H 
onderpastoor maar vooral onder 
dl uk der plaatselijke C V P - fana-
tiekers die zich dan nog kriste-
lijk durven noemen geb uren \ol-
gende feiten te Erps-Kwerps Ein
de oktober wilde ik lid woiden 
van de plaatselijke K W B - a f d e -
ling en ontving volgende brief 

« O p 3 11 64 ging de eerste 
wijkmeestersverg-adering van het 
nieuwe weikjaar dooi en weiden 
ook de nieuwgtkozen bestuui sleden 
aangesteld Van deze gelegenheid 
heb ik dan ook gebruik gemaakt 
om de wijkmeestei ploeg te infoime-» 
ren van uw aanvraag tot lidmaat-
scnap Na beraad^lagiag heeft de 
wijkmeestersploeg besloten Uw 
aanviaag te verwe pen Het ifa dan 
ook logisch dat ik U de argumen 
ten aanhaal die tot deze beslis
sing h e b b e n ^ geleid De K W B 
staat open voor eeniedei tot wel 
ke opinie hij ook behoort op 
voorwaarde echter dat betrokkene 
Mch houdt aan de principes van 
onze bewegmg De plaatselijke 
afdeling wil en kan geen terrein 
worden voex- politieke twisten 
zelfs niet op vlaams gebied waar 
onze positie zeer duidelijk om
schreven staat , maai waar inner
lijke strijd en tweedracht met 
bij te pas komen Als \oorzitter 
van de plaatselijke afdeling is 
het mijn plicht U dit te melden» 

Een paar zaken dient U nu te 
weten alles draait feitelijk om 
die « mneilijke strijd en twee
dracht » Elf oktober is voor deze 
heren een /ware dag geworden : 
De Vlaamse lijst haalde nl 3 geko-
nen De plaatselijke KWB is 
hier altijd het grote CVP bolwerk 
geweest van de gemeente en het 
is langs diezelfde KWB dat de 
C V P haar verkiespi opaganda 
maakt Het is m de lokalen van 
diezelfde K W B dat de C V P 
haar verkiezmgsmeetm^s houdt 

Ik weet wel dat er nu een re-
aktie zal loskomen ten gunste van 
de K W B Doe geen moeite, 
vriend°n Ik twijfel niet aan de 
de principes en doelstelling n 
van de K W B Maar het moet 
eens gned aangeklaagd word n 
dat vele afdelingen van de K W B 
al te veel misbruikt worden dik
wijls met instemming van de 
plaatselijke geestelijkheid om 
politieke doeleinden 

J C Eips-Kwerps 

« CHANSON » 

Geachte Redaktie, 

Er bestaan verscheidene ma
nieren om een kultum \ a n haar 
eigen uitdrukkingsmiddel bij uit
stek de taal te beroven 

Men kan deze radikaai uitroei
en door het onderwies in de volks
taal tot de laagste t rap te bener-
ken en h^t drukken van boeken 
m die taal te verbieden Dit lot 
werd ons ten tijde van Napoleon 
beschoi en 

Men kan ze laten verkwijnen 
door haar gebiuik m alle open 
bare aangelegenheden te weren 
Zulke weikmg viel ons m 1830 
te beurt 

Maar men vermag 7e ook tot 
m haar diepste wezen te treffen 
en te onttakelen wanneer men 
7e verbastert haar eigen uitdruk
kingskracht veilamt door syste
matisch en klakkeloos vreemde 
woorden m te \oeren Die af
braak heeft de B R T onderno
men Zij kent geen «kernmacht», 
maar wel een «nucleaire macht», 
zij laat «detachementen voor 
het monument der gedeporteer
den defileren» en «p iesen teer t» 
ledei e week «een origineel pro
gramma van de chaime van het 
chanson » ' 

Natuurlijk is een liedje niet 
hetzelfde als een chanson zoals 
een hemd wat anders is dan een 
chemise en een kleermaker z ch 
van een tailleur onderscheic't 
ofschoon tailor nog dettiger vooi-
komt I 

Ieder bastaardwoord naas t he t 
eigenlandse gebruikt veikii jgt 
immeis vanzelf een schakeling 
in de betekenis Doch m de on
redelijke vermenigvuldiging' van 
zulke dubbelvoimen ligt juist de 
kiem der ontaarding En met al
leen der taalontaarding Een 
Fransman heeft ons eens gezegd: 
« l i s commenceront i>ar parier Ia 
francais, ils fmniront par penser 
francais » 

Welnu precies het omgekeerde 
is aan de gang De schandelijke 
taaiverguizing waaraan « on7e » 
Belgische radio - omroep zicii 
dagelijks schuldig maakt heeft 
immeis de miskenning van de 
eigen volksaai d tot gevolg Hoe 
zelden worden de Vlaamse luiste-
r aa i s vergast op een stemmige 
avond met Vlaamse liederen en 
liedjes die ons te allen tijde heb
ben bekoord De BRT « prefe
reert » echter Franse en Engelse 
chansons ai geeft ze toch toe 
dat er « ie t s» als een «Vlaams 
chanson» bestaat Ja , we moeten 
modern zijn modehedjes en rit-
men dienen bij ons een plaats 
ingeruimd 

Maai er zijn Vlaamse liedjes 
en Vlaamse ri tmen waarvan de 
bijval en de daaimee verbonden 
speelplatenverkoop juist door de 
terughouding der B R T belem
merd worden 

Kortom, er bestaat een Vlaam
se geest waai-van de radio m de 
eerste plaats de stempel moet 
dragen En die geest vei onder
stelt toch nog wat anders dan 
uitzendingen m geradbraakt Ne
derlands die op Franse leest zijn 
geschoeid 1 

H V Bl usseL 

De redaktie draagt geen verant
woordelijkheid voor de inhoud der 
gepubliceerde lezersbneven Ze be
houdt zich het recht van keuze 
en inkorting voor Over de leïers-
rubnek wordt geen briefwisseling 
ge\oerd. 
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LET WEL 
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< DE VOLKSUNIE » dienen toe
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PUBLICITEITSDIENST : 

S. De Lie, « Papenhoek » Berendrecht Tel. (03)73.66 59 

Alleen de zoekertjes gaan naar 
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M. Lemonnier laan 82 Brussel 1, Tel . 0 2 / 1 1 . 8 2 . 1 6 
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V L A M I N G E N 
Met rijke ervaring en grondige vakkennis... 

WIM MAES 
Grote Steenweg, 165, Berchem - Antwerpen 
Telefoon . (03) 39.92 06 
Beroepsmedewerker der maatschappijen 

CO^STANTIA 
stelt zich kandidaat voor • 
1. Overname van eén Uwer lopende verzekeringspolissen. 
2. Alle gebeurhjk nog af te sluiten verzekeringspolissen. 
IK KOM OP UW EERSTE VERZOEK 
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Auto - Wet - Brugerlijke aansprakelijkheid. 
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SEKRETARIAAT-
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• 
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D e steenkolen zijn eens te meer ïn de alttualiteït in ons land. V ó ó r 1970 

zouden inderdaad de mi jnen van Hou tha l en en Z w a r t b e r g gesloten 

worden , als tegengewicht voor he t sluiten van 1 7 Waa l se pu t t en ! 

Voora leer w e even gaan ki jken welke adder zich hier onder het gras 

yerschuil t , is het wel nu t t ig de posit ie der. kolenindustr ie in Belgïë en der 

s teenkolen in het a lgemeen te schetsen aan de h a n d v a n enkele offici

ële cijfers. 

WQt mét onze steenkool (I) 

Twee elementen zijn er de oorzaak 
van, dat een nieuwe paniek ontstaan 
is in de Europese steenkolennijver-
heid en in het bijzonder bij de Bel
gische, meer nog bij de Kempische 
mijnen. 

De eerste oorzaak is de steeds 
groeiende toevloed van vreemde 
(vooral Amerikaanse) en goedkope 
steenkolen en van aardolie. Hierdoor 
wordt de Europese energiemarkt in 
de war gestuurd. 

Een tweede oorzaak is de ontdek
king van de zeer belangrijke aardgas* 
voorraden in Slochteren. Deze voor
raden zullen zeer binnenkort uitge
baa t worden en uitgevoerd naar ons 
land. 

Verschillende nijverheden, en voor
al de spoorwegen, verbruiken steeds 
minder steenkolen. De spoorwegen 
gaan steeds verder met de elektrifice-
rlng van hun net ; anderzijds worden 
tal van lijnen vervangen door bussen. 

Het is begrijpelijk dat de kapita
listische trusts die in ons land de 
mijnen beheren, weinig geestdrift 
aan de dag leggen voor de verdere 
uitbating ervan. Ook schijnt men 
reeds te ondervinden dat jongeren 
minder geneigd zijn in deze sektor te 
gaan werken als arbeider, bediende 
of ingenieur en zelfs van werkkring 
veranderen, door de steenkoolnljver-
heid te verlaten voor industrieën met 
meer perspectief. 

Hoewel het duidelijk Is dat deze 
« psychose » de nationale energie-eko-
nomle in gevaar brengt, schijnt de 
openbare mening zich hiervan niet 
in het minste bewust. 

In 1952 was men zich scherp be
wust van een dreigende energie-
schaarste en werden in Europees ver
band maatregelen aanbevolen die 
moesten strekken to t verdeling van 
de energiebronnen. 

Naarmate echter meer en meer 
bronnen ontdekt werden (petroleum, 
aardgas en uranium), ontstond een 
overvloed die de vlugge groei der be
hoeften nog overtrof. Daardoor leeft 
men thans in een bedrieglijke eufo
rie en voert men een kortzichtige po
litiek van energiebevoorrading. 

Het zal nochtans met lang meer 
duren (volgens deskundigen tot 1980) 
vooraleer de behoeften het aanbod 
l.h.b. van petroleumenergie zullen 
overtreffen. De heer Vesters, voorzit
ter van de Associatie der Kempische 
Steenkolenmijnen, schrijft hierover 
ih het weekblad «Tijd» van het 
V l a a m s E k o n o m i s c h Verbond 
(18.12 1964) het volgende : «Het glo
baal energieverbruik in de wereld 
wordt t h ^ s geraamd op 5 miljard 
ton steenkolenequivalent (SKE), he t 
geen een verdubbeling betekent op 25 
Jaar De voortdurende toeneming van 
de bevolking samen met de versnel
de industrialisering der onderont
wikkelde landen en de verhoging van 
het levensniveau van de massa zullen, 
zoals algemeen verwacht wordt, to t 
gevolg hebben dat de wereldenergle-
behoeften van 5 miljard ton SKE per 
jaar thans tot 9 miljard ton SKE in 
1980 zullen stijgen en tot 18 miljard 
ton SKE op het einde dezer eeuw. De 
duizelingwekkende snelheid van deze 
vooruitgang geeft stof tot nadenken>. 

Voor wat de petroleumprodukten 
aangaat, is Europa bijna uitsluitend 
aangewezen op het Midden-Oosten, 
hetgeen natuurlijk een uiterst kwets
bare positie is, daar waar de Sovjet
un ie en de VSA in eigen behoeften 
kunnen voorzien. Wanneer ever en
kele tientallen jaren het tekort zich 
manifesteert, zullen de producenten-
landen waarschijlijk deze toestand 
uitbuiten tot groot nadeel van de 

worden limburgse mijnen gesloten? ? 

ganse Europese ekonomie. De toe
komst ziet er dan ook eerder somber 
uit. 

Waar men tot voor kort hoopte op 
de kernenergie, lijken thans de voor
uitzichten wat deze sektor betreft 
nauwelijks beter. < Volgens zeer re 
cente ramingen van door Euratom 
geraadpleegde deskundigen, zouden de 
gekende reserves zelfs niet voldoende 
zijn om vanaf 1975 een bevredigende 
produktiekapaciteit te verstrekken. 
Nieuwe lagen (van splijtbare stoffen 
zoals uranium) zullen dus moeten 
ontdekt worden waarvan de produk-
tiekosten wa^rscbUnlilk veel hoger 
zullen uggcii dan die van de thans 

ontginde. Wat de praktische moge
lijkheid betreft om tot de gekontro-
leerde fusie van de waterstofatomen 
te komen, moet vslgens de verklarin
gen van de specialisten nog de groots
te voorzichtigheid aan de dag wor
den gelegd » Aldus dhr. Vesters. 

Het Nederlandse aardgas zal ook 
niet zoveel aarde aan de dijk kunnen 
brengen : voor een geraamde energie
behoefte van 850 miljoen ton SKE in 
1975 van de Europese Gemeenschap, 
zal slechts 30 tot 40 miljoen ton 
kunnen geleverd worden door de 
gasbel van Slochteren. 

Vele grote landen hebben reeds de 
voor de hand liggende besluiten ge

troffen : in de VSA, in Rusland, 
Duitsland en Groot-Britannië wordt 
de Invoer van steenkolen en petro
leum zwaar belast, terwijl de eigen 
mijnnijverheid wordt verdedigd. Zo 
kunnen ze hun eigen energie-auto-
nomie behouden (ten dele voor wat 
de Europese landen betreft), en de 
zeer moeilijke periode die rond 1980 
zal beginnen zo goed mogelijk ingaan. 

Maar in België schijnt men zich 
hoegenaamd geen zorgen te maken 
voor de toekomst : na ons de zond
vloed ! Wij gaan nog kolenmijnen 
sluiten, en deze keer geen putten die 
niet rendabel meer zijn en die enor
me verliezen laten, maar degelijke, 
moderne en renderende mijnen ! 
Waar overal elders zo spaarzaam mo
gelijk wordt omgesprongen met de 
energiebronnen waarover men be
schikt en men deze zoveel mogelijk 
beschermt, worden hier lustig petro
leum en vreemde steenkool ingevoerd 
en eigen goede mijnen gesloten... 

De vooruitzichten mzake energie
bevoorrading van West-Europa zijn 
ondubbelzinnig en laten geen licht
zinnigheden meer toe. Er moet door 
ons land een klare energiepolltiek 
worden gevoerd, die er naar streeft 
alles te redden wat gered kan worden, 
wat ook de prijs weze die moet be
taald worden. Over 20 jaar mag men 
t e staatslieden van nu niet verwiiten 
dat ze niet verder zagen dan hun 
1 eus lang was. 

Het is voor ons echter vanzelfspre-
1 end dat deze politiek enkel kan ge-
\oerd worden nadat de gemeenschap 
de kontrole heeft verworven over de 
banse energiesektor en over de 
steenkolenmijnen in het biizonder. 
Immers gaat het hier in de meest 
letterlijke zin van het woord om het 
algemeen welzijn, om de toekomst 
van onze welvaart. En Indien de ge
meenschap de lasten moet dragen 
van zulk energiebeleid, is het billijk 
dat ze er ook gezag over verwerft. 

Waar we in een volRcnd artikel 
onze mijnen vai» meer nabij zullen 
beschouwen, kan nu reeds worden 
besloten : 

Geen sluiting: van Limburgse mij 
nen ! 

Fusie der zeven Limburge mijnen 
onder g:emeenschappelijk beheer met 
staatsparticipatie of als staatssteen-
kolenmljneu l 

E. Slosse 
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epeRNor 
open brief 

aan de vaderlandse 

vaandeldragers 

van België 

Dundoekdragers, 

Verleden week vrijdag heeft de ministerraad zich eindelijk 
gebogen over uw vaderlandslievende eisen en rechtvaardige 
verlangens : op voorstel van Joske Custers - qui a si bien mérité 
de la patrie - zal een diploma van vaderlands vaandeldrager 
ingesteld worden en de Moniteur belge-Belgisch Staatsblad zal 
op gezette tijden de lijst publiceren van de verdienstelijke bur
gers aan ^^ie deze eer\olle onderscheiding werd verleend. 

Alhoewel thans, dweilslepers, gerechtvaardigde vreugde 
heerst in uw en ons vaderlands hart omwille van deze billijke 
beslissing der regering, kunnen wij er toch niet onderuit te 
betreuren dat een dergelijke maatregel van elementair patriottiek 
fatsoen eeu\\en te laat werd genomen. Alleen reeds de herinne
ring aan de Oude Belgen, die gedoemd waren ten strijde te 
trekken zonder gediplomeerde en in de Moniteur verschenen 
vaandeldragers, doet ons ijzen . Hoe anders toch had de loop der 
geschiedenis er uit gezien, hadden onze regeerders tijdig de 
gepaste maatregelen genomen. De aanwezigheid van één enkele 
gediplomeerde stokhouder had het afschuwelijk drama van de 
Franchimontezen kunnen voorkomen ; hadden wij op het strand 
als een wereld zo groot onze vlap laten planten door technisch 
geschoolde en wetenschappelijk onderlegde vaandeldragers, 
nooit ware het wellicht gekomen tot de katastrofe van Lippens 
en De Bruyn. Gezwegen dan nog van de monsterachtige gevech 
ten aan het Brussels park in 1830, toen ia terre braban?onne 
gul/ig de derde kleur van ons dundoek, het bloed van onze mar
telaren, dronk bij gebrek aan tijdige vlag- en hartverheffende 
maatregelen vanwege het Voorlopig Bewind. 

Gelukkig, dierbaren, is thans aan deze eeuwenlange tekort
koming een einde gekomen dank zij de beslissing van een een
voudige Belgische volksjongen uit het verre Limburg - provincie 
waarvan spijtig genoeg de helft nog steeds manu militari bezet 
wordt gehouden door de Noorderduivel. Naast de glorierijke 
namen van onze helden en van de plaatsen waar zij zich de 
schedel lieten klieven of de darmen doorboren, zullen wij met 
gouddraad in onze dundoeken weven de drie onvergetelijke let
tergrepen jos-cus-ters. Ere aan hem die, door zijn voortreffelijke 
dienst onder di\erse vaandels, een zo juist inzicht heeft verwor
ven omtrent de noden van de vlag en haar drager. 

Daarmee echter, trikolorekruiers, is de kous nog niet af. 
Alhoewel de beslissing van de regering ons, na eeuwen vertra
ging, eindelijk op het goede pad helpt, schreeuwen nog talrijke 
problemen om een oplossing. Wat zal er gebeuren met de 
weduwen, wezen, naastbestaanden en rechthebenden \an gedi
plomeerde vaandeldragers ? Zal men hen het rechtvaardig 
pensioen onthouden dat de pater farailiae met de stok in de hand 
veroverd heeft tiidens zovele vermoeiende optochten op ontel
bare vaderlandslievende zondagochtenden ? Zal er een vlagge-
streep met rente ingesteld worden voor hen die hebben deelge
nomen aan 100, 200, 500 respektievelijk 1.000 vaderlandse 
stoeten ? Zal de in het vlaggedragen vergrijsde Belg het recht 
hebben, zich kenbaar te maken ook wanneer hij andere dan de 
door het patriottiek ceremonieel voorgeschreven klederen draagt, 
met andere woorden : wanneer zal de regering het Ereteken, 
het Grootlint en de Ridderorde der Gediplomeerde Vlaggedragers 
instellen ? 

Deze en ontelbare vragen huilen om een antwoord. Geen 
enkele rechtgeaarde Belg wenst nog langer 's avonds slapen te 
gaan in de kwellende onzekerheid, dat de dag van morgen op
nieuw zou voorbijgaan zonder dat enige aandacht wordt besteed 
aan de rechtmatige verlangens van de trouwsten onder ons : de 
gediplomeerde vaandeldragers. 

Het moet gedaan zijn, dat de driekleur nog langer moet 
dienen als vaatdoek waarin de tranen geplengd worden van in 
bun bestaan en welvaart bedreigde gebreveteerde dragers. Dat 
de legering dus, vodfaleer het onherroepelijk te laat is en ons 
land zal ondergegaan zijn in de sombere nacht van vlaggenschuw 
barbarisme, on\erwijld opnieuw het woord verlene aan de heer 
Custers. Van hem verwachten wij thans de bekroning van zijn 
levenswerk : de sociale zekerheid voor üen, die nooit geschroomd 
hebben om, mét hun verantwoordelijkheid, ook het vaandel op 
te nemen. Het is hoog tijd 1 Zo meent 

diü Genes. 

E R W T J E S ETEN 

De mees te onzer lezers — 
of a l t h a n s h u n h u i s h o u d e n d e 
ech tgeno ten — zullen wel 
reeds vastgeste ld hebben d a t 
de pr i js van ee twaren in blik 
de jongste t i jd gevoelig Is ge
s tegen. Op deze a lgemene 
pr i j ss t i jg ing voor konse rven 
is er s lechts één u i t zonde r ing ; 
de erwtjes in blik behie lden 
name l i j k h u n oude pri js . 

D a t is geen toeval ! De r e 
ger ing heeft n a m e l ü k bes lo
t e n d a t de pr i js voor de e rw
tjes in blik n ie t m o c h t ver 
hoogd worden. 

De reger ing h a d daa rvoor 
een u i t s t ekende reden : de 
erwtjes m blik zijn name l i j k 
de enige konserven die op de 
fameuze index pr i jken . Door 
deze k r a c h t t o e r l i jkt h e t er 
op of er geen vuilt je a a n de 
l uch t is met de konse rven -
pr i jzen. 

En wie 's morgens , 's m i d 
dags en 's avonds e rwten eet, 
bes t r i jd t dus met goed gevolg 
he t dure leven Al de ande ren 
— en vooral dezen die geen 
e rwten lusten — zijn o n v e r 
beter l i jke k a n k e r a a r s en b e 
gri jpen n ie t s van de subl ie
me indexpol i t iek van de heer 
Spinoy. 

NIET NODIG I 

Het was h o e g e n a a m d nie t 
nodig da t de C.V.P. u i t pak t e 
me t een sp l in te rn ieuw ver lue:^ 
zi n gsprogr a m m a . 

H a a r K e r s t p r o g r a m m a 1945 
— d a t nu dus ongeveer 20 
j a a r oud is — beva t t e een 
a a n t a l u i t s t ekende p u n t e n die 
nog steeds n ie t verwezenl i jk t 
werden. Waarvoor d ien t een 
n ieuw p r o g r a m m a als h e t n a 
de verkiezingen toch bij de 
hoop der belof te-dossiers 
wordt gelegd '> 

In het t h a n s voorgestelde 
k iespla t form van de C V P, 
word i nogal wat a a n d a c h t 

besteed a a n de ze l f s tandigen . 
De t eks t en ve r raden de d i r ek -
te t u s senkoms t van Van den 
B o e y n a n t s , die in een typ i sch -
Brusselse opt iek de e.k. ver
kiezingen vooral ziet in h e t 
perspekt ief van de P.V.V.-
dreiging. 

Het is ech te r u i t e r s t t w i j 
fe lacht ig d a t de ze l fs tandigen 
zich d a a r a a n gaan l a t en v a n 
gen. Al te goed beseffen ze 
d a t de C.V.P n a de verk ie
zingen he t onmogel i jke zal 
doen om me t de B S P verder 
te regeren . En n i e m a n d is 
be ter (of s lechter ?) gep laa t s t 
d a n de zel fs tandigen om de 
r ampza l ige gevolgen van een 
dergeli jk beleid uit t r ies t ige 
e rva r ing te k e n n e n . 

P r o g r a m m a ' s ve r ande ren , 
de mensen niet . Een nieuwe 
polit iek met de oude mensen 
uit de oude pa r t i j en is o n m o 
gelijk I 

V E R K I E Z I N G S G E S C H E N K 

De reger ing is z innens , nog 
kor t voor de a s. verkiez in
gen h a a r blazoen te ve rgu l 
den o.m. door te zorgen voor 
een verhoging der oude r 
domspens ioenen Een klein 
r ekensommet j e heef t onze 
min i s t e r s er van over tuigd 
d a t een dergeli jk verk ie -
z ingsmaneuver lonend kan 
zijn : h e t a a n t a l gepens io
nee rden loopt nl. t egen h e t 
mi l joen 

^ f ^ d e j - e ^ e n s i o n e e r d e n ech
t e r zo naïef zü Ten zijn" ofti 
zich d a a r a a i j ^ e , lij,t£ru v^iö--
gen"? W a n t zi] zullen zich 
toch de v raag stellen " hoe 
komt h e t d a t nu plotsel ing 
kan . wa t voordien nie t kon? 
En waarom heeft m e n ons 
vroeger on thouden waarop 
wij r ech t h a d d e n ? 

En zij zullen even rekenen 
De reger ing heef t i n d e r d a a d 
de pens ioenen reeds ver
hoogd Maar wat met de ene 
h a n d gegeven werd, is on 

middell i jk m e t de a n d e r e 
weer weggenomen, o.m. door 
de toepass ingen van de f is
kale he rvorming . Heel w a t 
gepens ioneerden ver loren a a n 
nieuwe be las t ingen méér d a n 
wat zij a a n verhoging v a n 
pens ioen on tv ingen . 

Het vergt overigens geen 
enkel bewijs d a t vooral de 
mensen , die moe ten leven 
van h u n mage r pensioen, h e t 
ergst getroffen worden door 
de voor t schr i jdende l evens
d u u r t e . 

W a t de reger ing t h a n s 
voornemens is te doen m e t 
h e t oog op de verkiezingen, 
is doodeenvoudig h a a r ve r 
domde pl icht . 

De gepens ioneerden weten 
h e t en zij zu ' l en zich n i e t 
l a t en ver leiden om « d a n k 
b a a r » t e zijn, n a d a t de r e 
ger ing zolang m e t h e n heef t 
gesold. 

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

« Tijd », o r g a a n van h e t 
V laams Ekonomisch Ver
bond, b e h a n d e l t in de af le
ver ing van 29 j a n u a r i jl. t e r 
loops h e t probleem van de 
pendelarbe id . He t b lad 
schr i j f t : « De pendel ver 
oorzaak t bij de spoorwegen 
een deficit van ru im twee 
mi l ja rd- drie v ie rde" van 
dit verlies o n t s t a a t door d e 
pendel n a a r rirussel M a w. 
m e t onze be las t ingen b e t a -
lep. .wij • aUeipaa^^ # e n toe 
s t a n d die* t e h s o t t ê h ie rop 
nee rkomt" d a t ' de m e n s e n 
geen werk kr i jgen in eigen 
s t reek ; wij be ta len a ldus 
een p remie op de verdere 
s amenba l l i ng van de n i jve r 
he id in één c e n t r u m en 
scheppen op deze wijze 
nieuwp b ronnen van verkeer 
en van teveel verkeer b i n n e n 
eigen r u i m t e n ». 

De Volksunie zou he t n ie t 
be ter hebben k u n n e n zeg
gen. 

Over de Antwerpse polder waait thans een storm van protest De uitbreiding \an de \ntwerpse 
haven leidt in een steeds versneld tempo tot onteigeningen en verdrijvingen van de bewonera 
der polderdorpen. Alhoewel iedereen beseft dat de havenuitbreiding noodzakelijk is, menen de 
mensen uit de Polder toch dat een menselijker politiek te hunnen opzicht mogelijk is. Dit is ook 
de mening van het Polders Aktiekoniitee dat, o.l v. onze redakteur Staf de Lie, zich o.m. inspant 
voor het behoud van de kerk van Wilmarsdonk, voor billijke en tijdige vergoeding bij ->nteige-
ningen en voor tiulp bij de omschakeling van getroffen polderbewoner», hierboven opschiiUen eH 

affiches op een tot albraak veroordeelde hoeve. 
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D E TIJDEL. IJKEN 

De regering gaat eindelijk 
werk maken van een sinds 
Jaren aanslepend probleem : 
de regularizatie van de toe
stand der tijdelijke s taats
ambtenaren. Naar verluidt 
zou het In de bedoeling van 
de minister van binnenland
se zaken liggen, de defini
tieve benoeming van de t i j 
delij ken afhankelijk te ma
ken van een eksamen. 

Dat Is het toppunt van 
schaamteloosheid! Heel wat 
itij delijken werken sinds 
meer dan tien jaar in s taa ts
dienst; zij zouden thans ver
plicht worden om in een ek-
samen te bewijzen, dat zij 
b e k w a a m zijn om de 
funktie te bekleden die zij 
al jaren uitoefenen. 

Zo zet deze eksaltante re 
gering de zaken weer eens 
op hun kop, door het jaren
lange verzuim van de s taat 
ten laste te leggen van hen 
die door dit verzuim getrof
fen werden. 

Waarschijnlijk zal een 
dergelijke maatregel eens te 
meer ingegeven zijn door de 
spreekwoordelijke « sociale 
bekommernis > van de rege
ring. 

F A B R i E K S S L U I T I N G 

Te Gent werd tekstielfa-
briek Dierman gedeeltelijk 
gesloten, met als gevolg dat 
ettelijke arbeiders en bedien
den op straat staan. 

Toen minister Spinoy daar

over ondervraagd werd, ver
klaarde hij dat de onderne
ming gedurende de jongste 
jaren tweemaal zeer belang
rijke overheidssteun had ge
noten. 

Iedereen zal met de elle
bogen aanvoelen, dat hier iets 
fundamenteel verkeerd is. 
Met onze centen — de belas
tinggelden — wordt door de 
straat steun verleend aan een 
bedrijf, doch dit bedrijf be
slist vervolgens absoluut au
tonoom dat het gaat sluiten, 
ledere belastingbetaler is, 
zonder dat het hem gevraagd 
werd, aandeelhouder in het 
bedrijf; maar dan een aan
deelhouder die helemaal niets 
te zeggen heeft en die op een 
bepaald ogenblik via de krant 
verneemt dat de zaak beslo
ten heeft — ondanks de lieve 
centen van iedereen — haar 
deuren te sluiten. 

Dat is dan volgens het be
proefd kapitalistisch trukje : 
overheidsinmening in de 
vorm van centen is welkom; 
in iedere andere vorm is zij 
on aanvaardbaar. 

Als wij investeren, wensen 
wij echter kontrole op onze 
investeringen. Geen enkele 
kapitalist zal de gegrondheid 
van een dergelijke elemen
taire eis durven of kunnen 
betwisten. 

U N I M A R - U N I T A R 

Er werd zopas een vere
niging van Belgische haven
steden opgericht onder de 
naam Unimar, afkorting van 
Unie der Maritieme Belan-

De regering remt de sociale woningbouw ! Om tijdens de (thans afebbende) periode van hoogkon-
junktuur de spanningen op de arbeidsmarkt weg t e weriten, werd de jongste jaren de bouw van 
sociale woningen bewust afgeremd. Een der middelen daarbij was liet tiandhaven van de bouw premie 
op een laag peil. Vijftien jaar geleden kon de bou wpremie ongeveer 10 % van de bouwprijs bedra
gen ; door de langzame muntontwaarding beloopt zij thans hoogstens 5 %. De regering weigert, ^e 
aan te passen. Zo wordt onder het bewind van Lefèvre aan K sociaal beleid » gedaan l 

gen van de Belgische zee
havens. 

Nu wil het treurig toeval 
dat de zee en de Schelde 
Vlaamse oevers bespoelen; 
een Unimar zou dan ook lo-

VAN NEDERLANDSE STAM 
Naar het voorbeeld van Frankrijk 

heeft de Belgische staat zich een « erf
vijand » geschapen : de « Hollander ». 
De Belgische revolutie van 1830 was 
natuurlijk tegen het Noorden gericht en 
zo was er een vanzelfsprekende aanlei
ding tot het aankweken van de anti-
Hollandse mentaliteit in de scholen en 
in het openbare leven 

Toch zou het onjuist en onrechtvaar
dig zijn aan het Belgisch onderwijs, aan 
de Belgische opinievorming alléén alle 
verantwoordelijkheid te geven voor dit 
anti-Hollanderreflex van zeer velen. 
Onder de indruk van het snelle ritme 
van onze eigen tijd (het ene televisie
beeld verdringt zo snel het andere dat 
de voorbije week soms een ver verleden 
lijkt) zou men kunnen menen dat der
gelijke reflexen vlug gevormd worden. 
Dat ze gemakkelijk zo diep wortelen dat 
ze voortdurend en vanzelf werken. Hoe 
de mens van het einde van deze eeuw 
zal zijn kunnen we niet weten, maar tot 
nu toe geldt nog steeds het Engelse 
spreekwoord : De tijd eerbiedigt niét, 
wat de tijd niet heeft gemaakt ! 

Professor Geyl heeft, tegen de heer
sende klein-Belgische en klein-Hollandse 
geschiedschrijving in, zijn « Geschiede
nis van de Nederlandse Stam » kunnen 
schrijven. (Nu goedkoop beschikbaar in 
zes pocketboekjes !). Deze , stelling is 
natuurlijk niet zo onbetwist als het twee 
maal twee is vier, maar ze werd op een 
verantwoorde wijze ontworpen en uit
gewerkt en kan o.i. heel wat beter ver
dedigd worden dan de opvatting van 
Pirenne, die blijkbaar meende dat Gesar 
bij de wieg van het kleine België stond... 

Of wij het graag horen of niet, het is 
een feit dat de politieke strukturen, de 
staatsvormen, een grote invloed uitoefe
nen op het nationaal bewustzijn en op 
de vorming van de volkeren zelf. En het 
is evenzeer een feit dat de Zeventien 
Provincies historisch gezien eigenlijk 
slechts een korte tijd een eenheid heb

ben gevormd. Bovendien was die een
heid, in vergelijking met wat een 
moderne staat daarvan maakt en zelfs 
in vergelijking met wat de Franse 
koningen van hun gebied maakten, een 
eerder losse eenheid ! De Vlaamse steden 
die in die tijd dé wereldsteden waren, 
hebben zich in zekere zin eigenlijk alleen 
bekommerd om hun stads-souvereiniteit 
en voelden zich praktisch niet verbonden 
met de andere gewesten waar zij geen 
belangen of geen invloed hadden. 

Ten slotte heeft een belangrijke fak-
tor in de vorming van het nationale 
bewustzijn voor ons in feite de vorming 
van het Nederlandse stambewustzijn 
sterk tegengewerkt. Voor sommige vol
keren heeft de godsdienst een beslissende 
invloed gehad : bij de Ieren, de Polen, 
de Slovaken. De godsdienstige splitsing 
die in de 16e eeuw Europa heeft ver
scheurd, heeft ook de Nederlandse Stam 
uiteengerukt ! Natuurlijk niet in die zin 
dat in Holland alleen protestantse chris
tenen en in België alleen paus-getrouwe 
christenen zouden leven, maar wel om
dat naast politieke en dynastische in
vloeden ook de godsdienstige faktor de 
scheiding tussen Noord en Zuid heeft 
bewerkt. 

Het kan niet de bedoeling zijn hier 
een soort Neurenbergproces te houden 
over de voorbije verantwoordelijkheden. 
Het is verheugend dat déze faktor nü in 
elk geval geen scheidende invloed meer 
kan uitoefenen. Als Kardinaal Suenens 
en de verantwoordelijke Bisschoppen 
(zoals zij verplicht zijn !) houden aan de 
Konciliebeslissingen in verband met het 
gebruik van de volkstaal, moét er in
tegendeel een bescheiden integrerende 
invloed van uit gaan. Een van de oudste 
en gelukkigste jeugdherinneringen van 
Nemrod is : het omzagen van de vrij-
heidsboom in 1930... Niet meer dan een 
begin ? Jawel, maar toch een begin I 

Nemrod. 

gisch een Vlaamse aangele
genheid moeten zijn. 

Zo echter niet voor wie 
Unitar denkt. Er is ten eer
ste toch nog altijd het Brus
sels pronkjuweel - bij- uit
stek : Bruxelles port mari
time. En om de Walen niet 
te minorizeren werd een 
mandaat van ondervoorzit
ter in de nieuwe vereniging 
voorbehouden aan een Lui-
kenaar. 

Nu kan zelfs de strafste 
unitarist van Luik nog geen 
zeehaven maken. 

Geen nood : de mensen 
van Unimar hopen, dat het 
ooit nog wei eens zo ver zal 
komen. 

Inmiddels voelen de Lui-
kenaars eens te meer wat 
minder Unitar dan hun 
Vlaamse en Brusselse ach-
ternahollers : ze zijn nog 
altijd « kwaad > vanwege de 
Schelde - Rijnverbinding en 
dus spelen ze voorlopig lie
ver niet mee. 

Voor wanneer een Waalse 
vertegenwoordiging bij de 
dijkgraaf- en polderschap
pen? 

NIET KONSEKWENT 

De nieuwe « Parti des Tra-
vailleurs Wallons» geraakt 
maar niet los uit de moeilijk
heden en tegenstellingen die 
haar sinds haar stichting in 
december jl. aankleven. 

Dat heeft haar echter niet 
belet, reeds uit te pakken met 
een programma. Heel wat van 

de programmapunten van de 
P.T.W. zijn alles behalve kon-
sekwent federalistisch. Zo is 
de eis tot overheveling van de 
Voerstreek naar Limburg een 
uiting van imperialisme, 
evenals de eis tot uitbreiding 
van de Brusselse olievlek via 
een referendum in de rand
gemeenten In wat voor om
standigheden een dergelijk 
referendum zou plaatsvinden, 
kan men zich aan Vlaamse 
zijde levendig voorstellen ! 
Aan Benelux wil P.T W. radi-
kaal een einde gesteld zien 
en het Schelde-Rijnverdrag 
moet herzien worden in het 
kader van nog méér voorde
len voor Wallonië 

Al deze programmapunten 
zijn stuk voor stuk inmengin
gen in Vlaamse aangelegen
heden of uitingen van ant i -
Vlaamse en anti-Nederlandse 
vooringenomenheid. Unitaire 
OU federale, c'est notre pré-
nom; Wallons, c'est notre 
nom de familie ! 

Z I J LEREN BIJ . . . 

In het nieuw C.V.P.-verkie-
zingsprogramma is o.m. ook 
het algemeen preventief me
disch onderzoek voorzien. 

De C.V.P. leert bij ! En zij 
gaat te rade bij goede leer
meesters ! Het algemeen pre
ventief medisch onderzoek 
werd door onze volksverte
genwoordiger dr. Van Leem-
putten reeds meer dan een 
jaar geleden met kracht van 
argumenten verdedigd in de 
Kamer. 

Een tastbare herinnering aan hef lO-Jarlg bestaan der partij en teven» een 
tastbare xteun aan hef strijdfonds voor de komende verkiezingen d * 
bronzen gedenkpenning. Bestellen op ons sekretariaaf, pre 1476.97 yaii 
Volksunie, Brussel 1 (50 fr . ) . 
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DR. PAARDEKOOPER 

De Noordneder landse Vla
mingenvr iend dr. P a a r d e -
kooper, wiens radiolezing-en 
onder de ti tel « Er zijn geen 
Belgen * dest i jds zowei in 
Vlaanderen als m Neder land 
de nodige de in ing veroorzaak
ten , komt weldra opnieuw 
voor de mikro van K R O -
Hilversum m e t een reeks 
causer ieën over de Vlaamse 
beweging. 

Deze u i tzendingen zullen 
(behoudens onvoorziene wi j 
zigingen) p l aa t s v inden op 
9, 16 en 23 februar i , 2 en 9 
m a a r t , resp. te 20 uu r 55, 20 
u u r 35 en, voor de l aa t s t e 
dr ie lezingen, te lkens te 22 
u u r 10. 

Dr. Paardekooper zal o m. 
volgende onderwerpen b e 
h a n d e l e n : « De franskil jons 
zijn onder ons », « Brussel 
t egen Belgié : geld tegen 
demokra t i e », « De un i t a i r e 
poli t ieke pa r t i j en » en 
« Nieuwe Brusselse t n o m f : 
de reger ing Lefèvre ». 

Met h e t oog op de a-s. p a r 
lementsverkiezingen zal de 
belangstel l ing voor deze le
zingen zowel in Vlaanderen 
a l s in Neder land wel zeer 
groot zijn. 

A K K O O R D 

Aan h e t politieke touw
t r e k k e n rond de s amens t e l 
l ing van h e t schepenkoUege 

in de Antwerpse voors tad 
B e r c h e m is dan toch een 
einde gekomen door de on 
d e r t e k e n i n g van een b e 
s tuursakkoord CVP-Volks-
unie . K r a c h t e n s dit akkoord 
zal de Volksunie de schepen-
zetel van onderwijs bekomen, 
evenals h e t voorzi t terschap 
van de COO De CVP kr i jg t 
de burgemeesterss jerp en 
dr ie schepenzetels . 

Dit akkoord werd door 8 
CVP-raads leden bij 2 o n t 
houd ingen goedgekeurd. O n 
ze lezers weten, d a t op de 
Berchemse^ CVP een onge
hoorde druk ui tgeoefend 
werd zowe! door de a r r o n -
dissemente^e pa r t i j - o rgan i za -
t ies als door de par t i j le id ing 
zelf. De hee r Van den Boey-
n a n t s gaf zich de moeite van 
een verp laa t s ing n a a r Ant 
werpen om h e t akkoord 
Volksunie - CVP te bele t ten. 
Maar te Berchem gaf m e n 
zich rekenscha.p van h e t 
ver langen der overgrote 
meerde rhe id van de kiezers 
en hield men he t been stijf. 

Zo is de Volksunie t h a n s 
doorgedrongen in drie b e 
langr i jke schepenkoUeges 
van de Antwerpse agglome
ra t i e : te Borge rhou t m e t 
Juu l Dillen, te Mortsel m e t 
Ward Rolus en te Berchem 
waar sch i jnh jk m e t dr. Goe-
m a n s . 

R A Z E N D 

De socialist ische pers is 
r azend om di t r ezu l t aa t . 
Vooral h e t feit d a t J o s Van 
Eynde in eigen gemeente 
een CVP-Volksunie-koal i t ie 
moe t dulden, giet olie op h e t 
rode vuur . « Le Peuple » en 
« Volksgazet » schuimbekken 
van razerni j en spreken over 
< h e t mons te rve rbond m e t 
een a n t i - n a t i o n a l e pa r t i j >. 

Zij verzwijgen ech te r zorg
vuldig voor h u n lezers d a t 
elders, zo bijvoorbeeld te 
Velzeke, de social is ten de 
« a n t i - n a t i o n a l e pa r t i j > 
a c h t e r n a hebben gelopen om 
een koali t ie te s lu i ten! 

AMNESTIE 

Te G e n t werd een a m n e s 
t i e -ve rgader ing gehouden die 
d ruk was bi jgewoond en 

waarop h e t woord werd ge 
voerd c m . door een Oos t -
f ronts t r i jder en een vri jwil
liger van de Belgische S t r i jd 
k r a c h t e n in Enge land . 

Op deze ve rgader ing be 
l ich t te m r H. W a g e m a n s h e t 
onwet te l i jk k a r a k t e r van de 
zgn. Lex Degrelle en beple i t 
te de heer Jor is Dekeyser, 
ouds t r i jder 1914-1918, h a r t s 
tochte l i jk de algehele a m n e s 
tie. Deze eis werd t r o u 
wens ook overgenomen in een 
adres d a t a a n de kon ing werd 
toeges tuurd . 

In een federaal Belgié zou, 
wat Vlaanderen betref t , h e t 
vraaTsti .k rcrve'^si 
nes t ie reeds l ang geklasseerd 
zijn ! 

« BEGRIP » 

Voor de Bond van CVP-
provinc ie- en g e m e e n t e r a a d s 
leden van h e t a r rond i s se 
m e n t G e n t is Gilson een 
spreekbeur t komen houden 
over poli t ieke en a d m i n i s 
t r a t i eve v raags tukken . 

Hij m a a k t e van deze gele
genheid gebruik, om bij di t 
gehoor van Oos tv laamse 
C V P - m a n d a t a r i s s e n een p le i 
dooi te h o u d e n voor « meer 
begrip voor de F r a n s t a l i -
gen •» He t is de t a a k van de 
CVP, volgens de heer Gilson, 
er voor te zorgen d a t de b e 
langen der f rans ta l igen b e 
te r worden b e h a r t i g d door 
deze pa r t i j d a n door de an_ 
deren. 

De Oos tv laamse C V P - m a n 
da ta r i s sen l ie ten dergel i jke 
ongehoorde verk lar ing , b l i j 
kens de vers lagen in de k r a n 
ten , zonder p ro tes t over zich 
heen g a a n ! 

Zij h a d d e n ande r s de m i 
n i s te r eens duch t ig h e t vuur 
a a n de schenen k u n n e n leg
gen, door h e m een p a a r 
vraagjes te s tel len. 

EEN PAAR V R A G E N 

Het ware i n d e r d a a d h u n 
p l ich t geweest, de min i s t e r te 
v ragen of hi j evenveel « b e 
grip » voor de n e d e r l a n d s t a -
lige mee rde rhe id in dit l and 
kon opbrengen . En h e t ware 
n u t t i g geweest, Gilson eens te 
v ragen wa t h i j n u eindel i jk 
van p lan is me t de Voerstreek. 

Hardnekk ige ge ruch t en 

bli jven i n d e r d a a d de ronde 
doen, d a t Gilson nog s teeds 
m e t een h a n d i g Voe r -p l an 
ne t j e op zak loopt. Hij zou b e 
dekt s t eun ver lenen a a n hen , 
die volhouden d a t de gemeen
teverkiez ingen in de Voer
s t reek h e t bewijs b r a c h t e n 
van een pro-Luikse m e e r d e r 
he id en d a t de Voergemeen-
t en dus t e i u g j l a r de p r o 
vincie Luik moeten . 

Een poging om de Voer
s t reek los te m a k e n van L i m 
burg, m o e t noodzakel i jker 
wijze mis lukken. D a t weet 
Gilson ook! Maai- men 
schri j f t h e t min i s t e r t j e de 
s l imme bedenk ing toe, d a t de 
Voerkwestie een u i t s t ekend 

a r g u m e n t zou zijn om het 
p a r l e m e n t t e o n t b i n d e n e n 
n a a r n ieuwe verkiezingen t e 
gaan . 

De « n a t i o n a l e » pa r t i j en , 
m e t a a n h e t hoofd de C.V.P., 
zouden in d a t geval de Vla
mingen wi j smaken d a t zij l i e 
ver de reger ing omver wie r 
pen d a n de Voers t reek te ve r 
r a d e n terwij l de Walen d a n 
mogen v e r n e m e n d a t de r e 
ger ing spi j t ig genoeg g e s t r u i 
keld is o m d a t ze de Voer
s t reek t e r u g n a a r Luik wou 
hevelen. 

Mooi bedach t . Maa r voor 
Machiavel l i s ch i jn t de po l i 
t ieke dwerg Gilson t och n i e t 
m de weg gelegd ! 

EVEN LACHEN... 

« De overdr i jver > 

DE REVOLUTIE IN DE GEESTEN 
In « De Standaard •> van din.sdag 26 

januari staat te lezen dat im ons land 
1.631.9G6 personen werkzaam zijn buiten 
hun woongemeente. Uit een iu hetzelfde 
artikel gegeven tabel blijkt dat 335.972 
arbeiders en bedienden minsSens 1 uur 
van hun werkplaats verwijderd wonen. 
30.952 personen hiervan wonen zelfs 
minstens 2 uur van hun werk weg. liet 
percentsgewijze aandeel van de Vlamin
gen in deze cijfers stijgt natuurlijk naar
mate de tijdsduur van de pendel groter 
wordt. 

Niemand kan in ernst beweren dat hij 
van deze toestand niet op de hoogte is. 
Maar desondanks staat men toch telkens 
opnieuw \ersteld van de ernst en de 
omvang van het verschijnsel dat bijna 
de helft van onze aktieve bevolking - en 
van de Vlaamse méér dan de helft - geen 
werk vindt in de onmiddellijke omgeving 
van de w<M)iiplaats. En zelfs indien men 
vrede zou nemen met een pendeltijd van 
30 minuten, blijft het toch nog lekenen<l 
voor onze ekonomische en industriële 
uitbouw dat 878.319 werknemers zicli 
minstens een half uur ver hoeven te ver
plaatsen om werk te vinden. Voor de 
Waals-Vlaamse verhoudingen in dit land 
is het daarenboven tipisch dat 61,5 % 
van de Vlaamse werknemers in dit geval 
zijn. 

Met andere woorden : het groot-kapi
taal, hierbij naar vermogen bijgestaan 
door de drie unitaire partijen, is er in 
geslaagd zowat alles en iedereen aan 
zich dienstbaar te maken, België in het 
algemeen en Vlaanderen in het bij
zonder ! 

Naast deze kwalijk riekende toestand 
duet zich speciaal in Vlaanderen een 
verschijnsel voor dat ons, niettegenstaan
de alles, toch hoopvol naar de toekomst 
doet blikken. Wie de tentoonstellnig 
« Oost-Vlaanderen groeit > te Gent be
zocht, tentoonstelling in verband met de 
ruimtelijke ordening en ontwikkeling 
van deze provincie, zal weten wat we 
hiermee bedoelen. Vooral onder impuls 
van prof. Vlerick's « Seminarie voor 
toegepaste ekouomie > (SERUG) is het 
ideeëngoed van de regionale ekono-
riüsche ontwikkeling en \an de ruimte
lijke ordening volop bezig gemeengoed 
te worden \an politieke mandatarissen, 
van de aktiefste mensen uit de industrie, 
uit de landbouw-, handels- en diensten-
sektor, van de leerlingen aan middel
bare en normaaKcholen en van de 
studenten uit de meest verschillende 
fakulteiten. 

Wij maken ons vanielfsprekend geen 
overdreven illuiies en wij trachten de 
zakwi te zien zoals ze in werkelijkheid 

ook zijn. Maar wij menen toch niet ver
keerd te zijn wanneer wij vooropstellen 
dat het werk van de verschillende studie
centra voor regionale ontwikkeling stil
aan een ommekeer teweegbrengt in de 
mentaliteit van heel wat overheidsper-
sonen en -instellingen. Het is inderdaad 
niet zo heel veel jaren geleden dat bv. 
de provinciale diensten voor stedebouw 
van mening waren dat hun taak er uit
sluitend in bestond te letten op de vorm
geving van gevels en daken en te beletten 
dat arbeiderswoningen gebouwd wer
den in villa-wijken. Eveneens is het niet 
zo heel veel jaren geleden dat het ieder
een volledig vrij stond de bodem te 
gebruiken en te misbruiken, al naar 
gelang zijn noden en mogelijkheden. Met 
het gevolg dat mooie landschappen ver
knoeid werden door het aanbrengen van 
rokende schoorstenen, dat landbouw
grond verloren ging aan fabrieksbouw 
die ook elders, in minder vruchtbare 
streken, had kunnen gebeuren. Enz. enz. 

Wanneer wij vooropstellen dat stilaan 
een ommekeer te bespeuren valt in de 
mentaliteit van overheidspersonen en 
-instellingen, moeten wij hier echter 
toch onmiddellijk aan toevoegen dat de 
•weg van Vlerick's seminarie naar het 
Brussels parlement en van de SERUG-
publikaties naar het Belgisch Staatsblad 
lang is en nog op verre na niet tot het 
einde werd gegaan door de mensen die 
dit hoeven te dopn. Nog heel wat tradi
tionele en unitair-Belgische instellingen 
en opvattingen dienen te vallen onder de 
slopershamer van nieuwe generaties, 
van vernieuwde denkbeelden, van eeu 
eigen Vlaamse politieke macht. 

Dat dit laatste idee veld wint, niet 
alleen ia Volksunie-kringen waar het zo 
goed als doordrongen is, maar eveneens 
in brede lagen van Vlaanderen, kon men 
opmaken uit de voordrachten en de 
hierop volgende diskussies van de stu
die-namiddagen, ingericht in het kader 
van voornoemde tentoonstelling en han
delend over de bijzonderste onderdelen 
van het streekonderzoek. Vooral uit de 
namiddag over industriële ekspansie 
(o.l.v. dr. Anselin) en uit deze over infra-
slruktuur (o.l.v. dr. De Waele) kon men 
leren hoezeer de kansen op een gezonde 
ontwikkeling afhangen van een omme 
keer in de geesten en van de vorming 
van een Vlaamse politieke macht. 

En indien we even verder doorden
ken : hoezeer het dlis van belang is dat 
de Volksunie talrijker en versterkt uit 
de volgende verkiezingen komt ! Het 
Vlaams nationalisme heeft steeds en 
altijd begrepen waar het om ging. Meer 
dan twintig jaar geleden schreef dr. Leo 
Wouters ergens : « Een revolutie wordt 
steeds in de geesten voltrokken ; ze leidt 
tot nieuw levensinzicht en nieuwe 
levensstijl, of z e i s geen revolutie >. Voor 
de vandaag zo noodzakelijke revolutie 
in de geesten waarvoor dr. Anselin en 
dr. De Waele te Gent gepleit hebben, 
kan Vlaanderen op de Volksunie reke
nen. Hopelijk zien bij de volgende ver
kiezingen heel veel Vlamingen de nood
zaak in van een talrijker Volksunie-
parlementsfraklie en komen ze, om het 
met de woorden -van drs. M. Coppieterg 
te zeggen, « in het gelid van de Vlaams-
nationale partij ». 

dr. R. van Leeniputteo. 
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VENSTER OP HET B U I T E N L A N D 
Normaal had de eerste-minlster van de Britse Labourregerlng zich op zondag 
24 januari moeten kwijten van een belofte, die hij tijdens de verkiezings
kampanje op zich had genomen : aan de kiezers rekenschap geven via de 
T.V over de eerste honderd dagen van zijn regeringsbewind. De lange dood
strijd van sir Winston Churchill ontsloeg hem van deze verplichting en het 
is aan te nemen, dat Wilson er niet al te boos om was. Want wat hij de Brit
ten had mee te delen, was o.m. het feit dat Labour zopas een grote nederlaag 
had geleden bij tussentijdse verkiezingen en dat deze nederlaag de klinkendste 
elektorale oorveeg was die een Brits eerste-minlster ooit te inkasseren kreeg. 

Wilson moet niet al te gelukkig ge
ïnspireerd geweest zijn toen hij t i j
dens de verkiezingskampanje van 1964 
uitpakte met de belofte, na honderd 
dagen rekenschap te zullen geven van 
zijn beleid, na tijdens die « Honderd 
Dagen » — die inderdaad met propa
gandistische hoofdletters werden ge
schreven — het aanschijn der dingen 
in Groot-Brittanië te hebben veran
derd. Er is een eerder ongelukkige 
historische reminiscentie; een staats
man die van zijn « Honderd Dagen » 
spreekt, roept daarbij dadelijk de 
herinnering op aan die ö,ndere « Cent-
Jours» tussen 20 maart en 22 juni 
1815, tussen Elba en St-Helena. 

Labour's Waterloo vond plaats op de 
98e dag van de Cent-Jours : bij een 
tussentijdse verkiezing in Leyton 
werd de minister van buitenlandse 
zaken, Grordon-Walker, geklopt door 
zijn konservatieve tegenkandidaat. 
Gordon-Walker moest ontslag nemen 
uit zijg ministeriële funktie en de 
Labour-meerderheid kromp in het 
Lagerhuis van vier tot drie man; een 
dag Londense fog of een kleine griep
epidemie volstaan, om-deze meerder
heid te veranderen in een minder
heid die tegen geen enkel vertrou
wensvotum is bestand. 

De nederlaag bij de tussentijdse 
verkiezingen kwam onverwacht. In 
oktober 1964 was Gordon-Walker in 
zijn eigen kiesomschrijving, waar hij 
sinds 9 jaar de Labour-zetel bezette, 
geklopt geworden door zijn konserva
tieve tegenkandidaat die op een han
dige wijze gebruik maakte van het 
feit dat de aanwezigheid van enkele 
honderden Commonwealth-kleurlin-
gen in het distrikt daar voedsel gaf 
aan smeulend rassistisch ressenti
ment. Ondanks deze verkiezingsne
derlaag kreeg Gordon-Walker toch de 
portefeuille van buitenlandse zaken 
toevertrouwd. Daar het Britse ge
bruik echter wil dat de ministers ze
telen in het Lagerhuis, was het no
dig dat Gordon-Walker bij een uit
gelokte tussentijdse verkiezing zijn 
Lagerhuiszetel In tweede instantie 
toch nog veroverde. 

De verkiezingsstrategen kienden uit, 
dat Gordon-Walker met stellige ze
kerheid verkozen zou worden in de 
kiesomschrijving Leyton, waar de La
gerhuiszetel al sedert 32 jaar onon
derbroken naar Labour was gegaan. 
In oktober 1964 had de 73-jarige La-
bourman Reg Sorensen te Lesrton de 
overwinning in de wacht gesleept met 
23.640 stemmen tegen 15.714 : de 
marge was ruim genoeg om tussen
tijdse verkiezingen te Leyton met 
rustige zekerheid tegemoet te zien. 

Om de zetel van Leyton vakant te 
stellen, werd Reg Sorensen in de adel 
verheven, wat zijn automatische ver
huis naar het Hogerhuis meebracht. 
Gordon-Walker betrok zijn verkie
zingshoofdkwartier te Leyton en tij
dens de verkiezingskampanje, die 
slechts even werd gestoord door een 
handjevol rassisten, liet niets voor
zien dat de uitslag verrassend zou 
zijn. 

Toen echter op 21 januari na de 
verkiezingen de stemmen werden ge
teld, kwam er een sensationele uitslag 
uit de bus : Gordon-Walker moest 

met 16.339 stemmen de duimen leggen 
voor Tory-konkurrent Ronald Buxton, 
die 16.544 stemmen haalde. 

Wat zijn nu de oorzaken geweest 
van deze onverwachte en spektaku-
laire nederlaag, die Labour's vier
man-meerderheid met een eenheid 
reduceerde en Wilson beroofde van 
een bekwaam minister van buiten
landse zaken ? O.i. is het al te ge
makkelijk, de zaak van de hand te 
doen met de bewering dat Grordon-
Walker het slachtoffer werd van 
rassenwaan. 

De tussentijdse verkiezing van Ley
ton stond immers niet alleen. Op de
zelfde dag moest ook Wilson's mi-

stemmen. Deze bejaarde arbeiders, 
die sinds tientallen jaren vergroeid 
waren met hun Labour-vertegenwoor
diger Reg Sorensen, hebben niet de 
geestdrift opgebracht om voor de hun 
opgedrongen outsider Gordon-Walker 
naar de stembus te gaan. De gewezen 
minister van buitenlandse zaken was 
trouwens, naar karakter en opvoeding, 
allerminst de geschikte kandidaat 
voor een kiesomschrijving met een 
dergelijk sociaal milieu. En de toe
vallige omstandigheden waren aller
minst gunstig : de lange doodstrijd 
van sir Winston Churchill hield heel 
wat mensen — vooral dan ook gepen
sioneerden — aan het T.V.-toestel 
gekluisterd, waarbij de herinnering 
aan de grote konservatieve leider 

De financiële politiek van Labour, 
die inderdaad ook het gevolg is van 
het Tory-wanbeheer, heeft heel wat 
kwaad bloed gezet ook bij der arbei
dersklasse. 

Voor het buitenlands beleid van 
Wilson kan geen enkele Labourman 
van de oude stempel warm lopen. Op 
het stuk van de buitenlandse politiek 
wijkt het bewind van Labour nauwe
lijks af van dat der konservatieven 
en inzake Maleisië bv. (we hebben de 
kwestie veertien dagen geleden uit
voerig op deze blz. behandeld) ver
hoogt Labour nog de Tory-inspannin-
gen tot het voeren van wat in de op
positiejaren dan toch een koloniale 
oorlog zou zijn genoemd. 

De toekomst ziet er nauwelijks be-

DE HONDERD DAGEN VAN LABOUR 
nister van technologie, Frank Cou
sins, beslag leggen op een Lagerhuis-
zetel, nl. te Nuneaton in de Midlands. 
Cousins' voorganger had in oktober 
van vorig jaar 11.702 stemmen over
schot voor deze zetel; deze marge 
schrompelde thans ineen tot minder 
dan de helft, nl. 5.241 stemmen. Zulks 
wijst er op dat het Britse kiezers-
korps in zijn geheel niet overtuigd 
werd door het experiment der Hon
derd Dagen. 

Wat het rassistisch aspekt van de 
verkiezing te Leyton betreft, weze 
opgemerkt dat sinds de verkiezingen 
van oktober 1964 Gordon-Walker zich 
in een gans nieuwe pozitie bevond. De 
gewezen minister van buitenlandse 
zaken was onder het Tory-bewind de 
grote bestrijder geweest van een wets
ontwerp, waarbij de immigratie van 
kleurlingen uit de Commonwealth-
landen aan beperkingen onderworpen 
werd. Tegen dit wetsontwerp had La
bour, op uitvoerig uiteengezette prin
cipiële gronden, een hardnekkig ver
zet gevoerd. Toen Labour echter aan 
het bewind kwam, las Wilson uit de 
rezultaten van een opinieplelling dat 
bijna 70 % der Britten het op dat 
stuk roerend oneens was met zijn 
partij. In november 1964 liet Wilson 
dan ook door zijn meerderheid de wet 
stemmen, waartegen Labour zich 
voorheen zo hardnekkig had verzet. 
De kansen op succes voor een rassis-
tische kampanje te Leyton waren dus 
wel zeer sterk verminderd. Trouwens 
had zich in de kiesomschrijving een 
rassistische k a n d i d a a t te
gen Gordon-Walker gesteld; hij haal
de 174 stemmen ! 

Er zijn andere oorzaken en men 
hoeft niet ver te gaan zoeken om ze 
te vinden. Daar is vooreerst het elek
torale « handigheidje » dat er in be
stond, de 73-jarige Reg Sorensen naar 
het Hogerhuis te bevorderen om de 
zetel van Leyton vacant te krijgen. 
Het kiezerskorps heeft dat niet geno
men. Leyton is een verre noord-ooste
lijke voorstad van Londen; het onge
veer 67.000 stemmen sterke kiezers-
korps bestaat er overwegend uit ar
beiders en kleine bedienden. De ge
pensioneerden vertegenwoordigen er 
een groot percentage : ongeveer 16.000 

stellig mee een rol gespeeld heeft bij 
de uiteindelijk dan toch uitgebrachte 
stemmen. 

En tenslotte hadden de gepensio
neerden '— te Leyton en elders — wel 
zeer weinig redenen om geestdriftig 
te zijn over de Honderd Dagen van 
Labour : sinds twee maanden is de 
levensduurte met 5 % gestegen, maar 
de verhoging der pensioenen bleef — 
ondanks de formele beloften — tot 
nog toe uit. 

De kern van de zaak is tenslotte, dat 
Labour 'n politiek voert die niemand 
- en zeker niet't traditionele travaillis-
tische kiezerskorps — geestdriftig kan 
stemmen. Kort voor de tuss.entijdse 
verkiezingen te Leyton betoogden 
10.000 arbeiders uit de vliegtuigindus
trie aan Hyde Park. Ze werden be
dreigd met werkloosheid door de re
geringsbeslissing, het projekt voor de 
fabrikatie van de TSR-2-bommen-
werper op te geven en in de plaats 
Amerikaanse toestellen te kopen. Zij 
droegen op spandoeken de slagzin : 
«Wij hielpen u in de zetel, helpt gij 
ons thans niet op straat». 

ter uit. Indien Wilson nieuwe verkie
zingen op korte of halflange termijn 
wil ontlopen, zal hij zich moeten ver
zekeren van de steun der 9 liberale 
Lagerhuisleden om zijn meerderheid 
aan te dikken. Deze steun zal hij ech
ter slechts krijgen indien hij er de 
prijs voor betaald. En die is : verza
ken o.m. aan het Labour-voornemen 
om de staalindustrie te nationaliseren. 

Wie zich niet tevreden stelt metJ 
de al te gemakkelijke « rassistische » 
verklaring voor de nederlaag van 
Gordon-Walker, ontkomt niet aan de 
vaststelling dat Labour ziek gaat aan 
de kwaal van praktisch alle West-
Europese socialistische partijen die 
aan de macht komen : de reusachtige 
afstand die er bestaat tussen het so
cialistisch programma en de onmo
gelijkheid, dit programma te verwe
zenlijken binnen een maatschappij die 
niet fundamenteel in socialistische 
zin kan omgebogen worden omdat er 
geen grote meerderheid is om dat te 
willen. 

Toon van Overstraeten. 
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Het leeK of wij de wënleltrap van éen foren Hekfommen. Een gore schotel

wasser, half schuilgaand achter een snor die veeleer leek op een mislukte 

verfkwast, had ons opengedaan en nadien de deur weer toegesmakt, na een 

gemompel dat moest beduiden: « de baas komt om zes uur, kom dan nog eens 

terug ». Wij dachten dat wij een verkeerd nummer in ons hoofd hadden, maar 

dat bleek na opnieuw vergaren van inlichtingen toch niet het geval. Wij moes

ten wel degelijk aanbellen aan het halfslachtige eethuis-drankhuis, maar dan 

aan een belknopje dat bestemd was voor de bovenste verdieping. En aan het 

hoogste eind van de trappenreeks maakten wij dan kennis met de in Brussel 

verblijvende Nederlandse free-lance joernalist Cor Dommelshuizen, de man 

die de verbindingsschakel vormt tussen een hele reeks verenigingen en mensen 

die samen « Kampen '65 - Vlaanderen nu... I » gaan inrichten. 

55 
NU 

leen een kulturele week met een over-
üicht van 75 jaar Vlaamse kunst, 
yiaamse grafiek en letterkunde, een 
overzicht ook van de historische 
schatten van Vlaanderen, maar bo
vendien een presentatie van wat 
Vlaanderen op dit ogenblik te bieden 
heeft aan ekonomie en toerisme. Ge
durende tien dagen — van 20 tot 29 
mei 1965 — zal binnen de poorten van 
de oude Hanzestad Kampen, de har t 
slag van de zuidelijke Nederlanden 
klinken. 

Waarom heeft men juist Kampen 
gekozen voor deze eerste Vlaamse 

grafische ligging toch geen aandeel 
heeft 

Kampen daarentegen is de oude 
keizerlijke Hanzestad, gelegen aan de 
IJssel en bogend op vele historische 
banden met evenveel Vlaamse steden, 
en kan als een werkelijk waardige 
omraming beschouwd worden voor 
een gebeurtenis die het historisch pa
trimonium de rijke kulturele ver
worvenheden, de toeristische schoon
heid en de verwezenlijkingen van de 
vooruitstrevende industrie in het 
Vlaanderen van nu in beeld wil bren
gen. 

zee die later omgevormd werd tot een 
rijk landbouwgebied 

Kampen kwam dus helemaal an-< 
ders te liggen. Het kreeg een nieuw 
achterland met nieuwe verzorgings* 
gebieden voor dienstverlenende be* 
drijven, nieuwe aanvoergebieden voor 
werkkrachten die werk moeten vin
den in de nijverheden die te Kampen 
van oudher en nog meer in deze tijd 
gastvrijheid genieten. Het nieuwe 
land bracht bovendien mee dat nieu
we verkeersverbindingen werden tot 
stand gebracht dat de bouw van gro
te verkeerswegen en dito bruggen 

Het hoofdkwartier bleek heelwat 
zonniger en aardiger dan wij ver
moed hadden bij onze intrede hele
maal onderaan. De gastheer bleek een 
goede vriend van Vlaanderen (zelfs 
een met echt-Vlaamse refleksen want 
hij stuurt franstalige brieven terug 
aan afzender enz...). Nu, dat was niet 
verwonderlijk wanneer wij meer 
hoorden vertellen — uit zijn mond — 
over het opzet van «Kampen '65 "* 
Vlaanderen nu ». 

Het gaat hier om een «Vlaanise 
week» in Nederland, in de stad 
Kampen. Deze Vlaamse week wordt 
gepatroneerd door het Vlaams Eko-
nomisch Verbond, de Ekonomische 
Raad voor Vlaanderen, de Kultuur-
raad voor Vlaanderen en Stichtig Lo
de wijk de Raet. Het wordt niet a l-

VLAAMSE JAARBEURS IN NEDERLAND 
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kulturele en ekonomische week ? 
Kampen is namelijk niet zo'n heel 
grote stad en ook niet dadelijk in de 
omgeving van onze gewesten gelegen. 
Maar kijk, Kampen heeft wel andere 
voordelen. De inrichters kozen deze 
plaats omdat zij van oordeel waren dat 
de zogenaamde « Randstad Holland > 
(Rotterdam, Den Haag, Amsterdam) 
reeds te zeer verzadigd werd door me
nigvuldige evenementen waaraan 
overigens het overgrote deel van de 
Nederlandse bevolking, door de geo-
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Het oude en het nieuwe raadshuis te Kampeit. 

Daarbij is Kampen niet alleen his
torisch belangrijk. Door de giganti
sche drooglegging van de Zuiderzee 
is het geworden tot een nieuw en 
herboren centrum, geroepen om het 
zwaartepunt te worden in het ekono
mische en kulturele leven in het 
noord-oosten van Nederland en nu 
reeds het trefpunt vormende van een 
gebied, waar in een straal van 40 ki
lometer, ruim 415.000 zielen geteld 
worden. 

kampen 
Dr L. van Egeraat (de man die de 

populaire toeristische gidsen schrijft) 
zei van Kampen « Hier wordt het aan
schijn van Nederland de reiziger even 
duidelijk, ais hem bij het Collosseum 
het oude Rome en bij het grasveld 
voor de kathedraal van Canterbury 
het echte Engeland geopenbaard 
wordt ». 

ivampen is — zoals vele steden uit 
die tijd — een stad die zeer voorspoe
dig is geweest tijdens de middel
eeuwen en die nadien een tijd van 
verval beleefde, ongeveer te vergelij
ken bij de achteruitgang van Brugge 
na de verzanding van het Zwin. Als 
Zuiderzeehaven en als « eindstation » 
van het oude land bestaat Kampen 
niet meer. Toch werd deze plaats niet 
tot een van die dode stadjes aan het 
IJsselmeer na de inpoldering. Integen
deel vormt zij het sluitstuk tussen 
twee reusachtige ingedijkte gebieden, 
de Noordoostpolder en Oostelijk Fle
voland, en hét oude land dat eens 
begrensd werd door een ruige binnen-

over de rivier de IJssel in het voor
uitzicht werden gesteld. Aldus komt 
de stad m een waar spinneweb van 
wegen te liggen en wordt zij het 
knooppunt van een druk verkeer wat 
veel levendigheid met zich brengt. 

Om de toekomstmogelijkheden te 
vergroten mocht Kampen op een bij i 
zondere belangstelling rekenen van 
de rijksoverheid. Deze belangstelling 
bleek onder meer uit het regeringS'* 
beleid inzake regionale industriesprei* 
ding Dit betekende een ekstra hulp 
aan gemeenten die gelegen zijn bui
ten de < Randstad Holland » (hiermee 
wordt, zoals hoger gezegd, bedoeld 
de drie grote steden Den Haag, Am
sterdam en Rotterdam, die haast tot 
één grote stad bijeengekoekt zijn). Onï 
de zuigkracht van dit gebied als 
woon- en werkgebied te doen afnemen 
werden door de Nederlandse regering 
maatregelen getroffen die voorzleü 
in geldelijke faciliteiten voor nijve-
raars die zich in de bevoorrechte ge
meenten willen vestigen. Zo wordt 
o.m de helft van de bouwkosten als 
toelage uitgekeerd en de helft van de 
grondaankoopkosten terugbetaald. 

Kampen heeft een zeer goed ge
bruik weten te maken van deze hulp* 
Er vestigden zich sinds het begin van 
dit initiatief 25 fabrieken, bedrijvig 
op verschillend gebied maar vooral in 
de metaalnijverheid. Toen na viJÜ 
jaar de balans werd opgemaakt bleefc 
dat Kampen tot de « beste » gemeen
ten behoorde en werd de hulp nog ui t 
gebreid, niet alleen door de bouw van 
nieuwe woningen (wat in Nederland 
veel betekent, vermits er nog steeds 
een woningtekort is), maar ook door 
wegverbeteringen en het uitbreiden 
der kulturele voorzieningen. 

Even nader kennis maken nu. Heï 
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mooiste wat Kampen te bieden heeft 
op gebied van stedeschoon is het I Js -
selfront. Geen stad in Nederland 
heeft zo'n fraai silhouet te spiegelen 
in het water Het water van de I J s -
Bel, waarvan de monding destijds 
verzandde, zodat het scheepvaartver
keer ophield, waardoor ook de vissers-
vloot een roemloze dood tegemoet 
ging. Evenwel heeft het water niet 
afgedaan, want ruime mogelijkheden 
worden geboden voor watersport, voor 
rivierzeilers, zeezeilers, watertoeristen, 
natuurliefhebbers, roeiers, enz... 

Uien 
Kampen zelf : het getuigt van een 

roemrijk verleden. Kijk maar naar 
de gebouwen. Het allermooiste is wel 
he t Oude paadhuis, stammend uit het 
midden van de zestiende eeuw, met de 
beroemde Schepenzaal. Er zijn ook 
nog drie poorten overgebleven van de 
vroegere stadsomwalling. Daarbij ko
men een aantal zeer oude kerken en 
een reeks fraai gerestaureerde oude 
huizen Als dan op een maandagmor
gen de boerenmarkt plaatsvindt en de 
beiaard (waarbij klokken van de be
kende Kampener klokkengieter Geert 
van Wou) opborrelt, kan men zich 
echt indenken in een gezellig mid
deleeuws stadje te zijn. Wie echter de 
fraai aangelegde nieuwbouw-wijken 
en het bungalowpark bezoekt, samen 
met de moderne fabrieken, weet dat 
hier oud en jong samengaan. 

Wie Kampen bezoekt maakt onver
mijdelijk kennis met de bekende 
« uien » Nee het gaat hem hier om 
ajuinen Kamper uien zijn oeroude 

verhalen zoals er in het stadje vele 
verteld worden en waarvan de be
kendste zijn : de steur met de bel, de 
kat in de raadszaal, de ganzen voor 
depoort, de kapotte brandspuit en het 
verhaal van de koe. 

Het verhaal van de koe gaat aldus : 
door instorting was van de Buiten-
toren de spits verdwenen. Op de ruig 
afgebrokkelde bovenkant was tussen 
de stenen een tapijt van mals gras 
opgeschoten. Het groeide er maar 
nutteloos, tot een boeren-raadslid het 
nuttige voorstel deed, een koe bij de 
toren op te hijsen, die het gras kon 
afgrazen. De koe van voornoemd 
raadslid kreeg een touw om de hals 
en werd met vereende krachten naar 
boven gehesen. Halverwege stak het 
dier zijn tong uit. «Kijk», zeiden de 
toeschouwers, « hij ruikt het lekkere 
gras al» En de rest behoeven wij U 
niet te vertellen... De Kamper uien 
werden tot op heden bewaard en ble
ven populair, dank zij een koopman-
schilder-dichter-voordrager die deze 
verhalen berijmd deed uitgeven. Deze 
ouderwets-langdradige bundels zijn 
overigens nog altijd te koop en wor
den veel gevraagd als « soeveniers ». 

Wat gaat er nu tijdens de Vlaamse 
week te Kampen allemaal gebeuren ? 
Zoals gezegd wordt het de eerste 
« jaarbeurs » m het buitenland die 
rechtstreeks Vlaanderen aanbelangt. 
Allereerst is er het toneel en de let
terkunde. Twee Vlaamse toneelgezel
schappen zullen in de laaste week van 
mei Kampenwaarts tiegen om er in 
de «Stadsgehoorzaal» (zoals het 
stemmingsvolle plaatselijke theater 
heet) opvoeringen te gaan geven. 

Het gezelschap van de K.V.S. te 
Brussel zal Shakespeares' « Romeo en 
Julia » ten tonele voeren. Deze voor
stelling wordt aangeboden ter gele
genheid van de officiële gala-avond 

ter ook een voorstelling zal geven voor 
het personeel van èen grote fabriek 
ter plaatse en nog wel in de fabriek 
zelf tijdens een werkpauze • 

Dan zijn er ook de voordrachten 
waarbij de Nederlandse kunstenaar 
Johan Lauxterman «Het einde van 
een reis » van de Vlaamse schrijver 
Bert van Aerschot brengt en leden 
van het Nederlandse Kamertoneel in 
enkele Kampense scholen proza en 
poëzie van Vlaamse schrijvers en 
dichters zullen voordragen Limburgs' 
goeverneur Roppe spreekt over de fi
guur en betekenis van Koning Wil
lem I voor de Nederlanden. 

kunst 
In de gewelven van de Lemkerzaal 

wordt door de «Vereniging ter be
vordering van het Vlaamse Boekwe
zen » een tentoonstelling onder de t i 
tel «Het Vlaamse boek» ingericht, 
waarbij zeer speciaal zal worden aan
getoond welk belangrijk aandeel Ne
derlandse uitgevers gedurende de 
jongste zestig jaar hebben gehad bij 
het ontdekken en bevorderen van de 
Vlaamse letterkunde. In dezelfde zaal 
wordt ook een overzicht gegeven van 
van 75 jaar Vlaamse beeldende kunst. 
Schilderijen en kleinere beeldhouw
werken van vooraanstaande Vlaamse 
kunstenaars zullen hier tentoonge
steld worden. Aansluitend hierbij 
vindt men in het fraaie kader van 
het muzeum de < Koornmarktspoort » 
een tentoonstelling van grafisch werk, 
tekeningen, schetsen ,enz... 

Daarbij blijft het niet ook voor de 
jeugd werd er heelwat weggelegd. 

In al de scholen van de stad zal 
tijdens de Vlaamse week aandacht Beeldengroep - Oud raad«huis. 

KULTUUR EN NIJVERHEID GAAN SAMEN 
door het gemeentebestuur. Dan is er 
het Nederlands Kamertoneel van Ant
werpen dat op de planken komt met 
« Wederzijds huwelijksbedrog » en la-

worden besteed aan de geschiedenis, 
kunst en kuituur van Vlaanderen. 

Smalfilms en dia's zullen de aan 
Vlaanderen gewijde 1'esiiren verle
vendigen Onder deskundige leiding 
zal de schooljeugd de verschillende 
tentoonstellingen bezoeken en de to
neel- en muziekopvoeringen bijwo
nen. Want ook de muziek werd niet 
vergeten : naast het optreden van 
de Vlaamse beiaardier E. Delmotte 
(die de reizende beiaard van de fir
ma Petit en Fritsen bespeelt) zullen 
er ook uitvoeringen gegeven worden 
van Vlaamse volksliederen en liede
ren van Vlaamse komponisten door 
het Kamper jeugdkoor « Geert van 
Wou s> 

nijverheid 
En ten slotte is er het toerisme en 

de industrie. De leuze indachtig 
« een gouden tijdperk brengt een 
gouden kuituur » en verwijzende 
naar het samenhangen van kuituur 
en ekonomie, werd besloten deze 
manifestatie ook uit te breiden tot 
de Vlaamse nijverheid en het toe
risme 

Op de linkeroever van de IJssel 
zal een grote hal verrijzen. Zij biedt 
plaats aan een reusachtige show op 
gebied van toerisme en vormgevende 
industrie m de meest uitgebreide zin 
van het woord. Het geheel wordt 
met het stadscentrum verbonden 
door een 160 meter lange, 's avonds 
verlichte brug. Verschillende provin
cies en steden zullen in de hal stands 
inrichten, de Kortriikse juweelnij-
verheid en de Antwerpse diamant-
1 ans >' "crtisje ?en Ke 
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plaats toegewezen In de luisterrijke 
oude schepenzaal van het stadnuis 
en de Vlaamse kledmgsnij verheid 

wordt de gelegenheid geboden uit te 
pakken met mode-shows, terwijl 
vrijwel alle winkeliers van Kampen 
hun uitstalramen zullen ter beschik
king stellen van voortbrengselen van 
de Vlaamse nijverheid. 

Kampen wordt in mei 1965 één 
kleurrijk geheel van vlaggen. Vlag
gen, wimpels, wapens en banieren 
zuUen overal herinneren aan de 
grootheid en de historische beteke
nis van de Vlaamse steden. Er wordt 
een echte bevlaggingsaktie gevoerd. 
Aan alle huizen zullen er wapperen, 
de vlaggen van Vlaanderen, provin
cies en steden. Reeds nu worden op 
ontelbare steekkaarten de namen ge
noteerd van de Kampenaars die een 
of andere banier, wapenschild of 
dundoek van Vlaanderen bestellen. 

Ook komt er een vlaggenreeks 
langs de Usseloevers waar alle 
Vlaamse steden en gouwen zullen 
vertegenwoordigd worden. Een bord
je aan de voet van de mast zal aan
geven welke vlag in top hangt. Kam
per schooljongens zullen de verant
woordelijkheid en zorg dragen voor 
deze vlaggen. Twee jongens per mast 
zullen 's avonds voor zonsondergang 
de vaandels strijken en ze 's mor
gens na zonsopgang weer hijsen. 

Aldus wordt het in Kampen voor 
de eerste maal een grootse presen
tatie van wat de zuidelijke Neder
landen, van wat Vlaanderen te bie
den heeft. 

Hopelijk wordt dit opzet de start 
voor een hele reeks dergelijke ge
beurtenissen in Europa. 

Wij van onze kant hebben er vol
doende aandacht 'aan willen beste
den. Wie nog verder wenst gedoku-
menteerd te worden wende zich tot 
« Kampen 65 - Vlaanderen nu » 
Louis Lepoutrelaan 17, Brussel. 

Staf De Lie. 
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BRENDAN BEHAN: EEN IERS REBEL 
In de maand april van het jaar 1961 berichtte de pers dat de toen achten
dertigjarige Ierse dramaturg Brendan Behan in het hospitaal van Toronto 
(Kanada) opgenomen was tengevolge van overdadig alkoholgebrulk en dat hl] 
zich na zijn genezing zou moeten verantwoorden voor beledigingen aan een 
politieman en een hoteldetektlve. De artsen in het hospitaal hadden hem 
verwittigd, dat een voortgezet alkoholmisbruik praktisch zelfmoord zou be
tekenen. 
Einde december van het jaar 1963 berichtte de pers dat Behan 's maandags 
na Kerstmis gevonden was in een straat van Dublin met een wonde aan het 
hoofd, midden een plas bloed. In het hospitaal waarheen hij gevoerd werd, 
stelde men vast dat de wonde niet ernstig was, doch dat zijn algemene toe
stand zorgwekkend bleek. Hij had de avond tevoren het hospitaal verlaten 
zonder toestemming der artsen : hij was in behandeling sedert 24 december 
voor een krisis van diabetis. Men veronderstelde dat hij het slachtoffer vaa 
een auto-ongeval was geworden. 

Hij stierf in het voorjaar van 1964. 
De kranten die zo nauwzezet zijn 
drinkperikelen hadden medegedeeld, 
vonden weinig meer over hem te be
richten en onze Vlaamse televisie 
scheen alleen zijn drinkkapaclteiten-
te kennen 

Bij de « Standaard » wist men er 
echter meer van af : daar sprak men 
van het « revolutie-virus » waarmee 
Behan zoals veel van zijn familiele
den besmet was geweest. En het leek 
wel of dit voor onze deftige katolieke 
krant veel erger was dan het alko-
holisme dat Behans gezondheid had 
ondermijnd. Nu weten wij allang, 
dat in de Trochse optiek het natio-
naal-revolutionaire steeds verdacht 
is, vooral wanneer het gaat om de 
vrijheid en het zelfbehoud van klei
ne volkeren (Zuid-Tirolers, Basken, 
Bretoenen) die het ongeluk hebben 
tot het blanke ras te behoren. Bren
dan Behans revolutie-virus werd dus 
helemaal niet op prijs gesteld in dat 
milieu. 

De nationalist en revolutionair 
Brendan Behan was even uitzonder
lijk als de dramaturg en mens. Wan
neer wij naar vergelijkingspunten 
zoeken in de Engelstalige literaturen 
om zijn persoonlijkheid — fysisch en 
psychisch — te kenmerken, dan den
ken wij aan een Thomas Wolfe en 
een Dylan Thomas, hoe verscheiden 
het werk ook is van de Ierse drama
turg, de Welsche dichter en de Ame
rikaanse prozaïst. Doch alle drie zijn 
zij representatief in hun wezen en 
hun uitdrukking en dit spijts de 
taaigelijkenis, voor hun gemeen
schap, voor hun volk : alle drie zijn 
zij fysisch-geweldigen die aan dit 
geweld zijn begeven In de volle bloei 
van hun mannelijke kracht. 

Wat Hilde Spiel schreef over Dy
lan Thomas, is evenzeer op Brendan 
Behan toepasselijk : « In al zijn 
pronkende poëzie en in het hartroe-
rend-volkse legt zijn werk getuige
nis af voor de specifiek-eigen, gelo
vige en anti-dogmatische filosofie 
van deze dichter, die het leven loof
de en voor de dood geen plaats liet 
om tot heerschappij over hem te ko
men; die de schepping zo liefhad dat 
hij ze dagelijks naar best vermogen 
weergeven zou — en die zijn karig-
gemeten maat tot aan de rand met 
aardse zinnelijke vreugde vulde, met 
maatloze dronk en trouwe liefde, 
met Fallstaffse humor en animali-
sche slaap en die niettegenstaande 
dit alles de eeuwigheid niet vergat ». 

E>e jonge Behan had, om de Stan
daardse terminologie te gebruiken, 
het revolutie-virus in zijn bloed zoa^s 
vele Ieren, wier land een eeuwenlang 
gevecht om zijn vrijheid had gele
verd. Zoals vele Ieren ook waren zijn 
ouders en voorouders verwikkeld ge
weest in de talrijke Ierse verzets
bewegingen en opstanden — van Fe
nians Land League, 'Young Ireland 
tot Sin-Feüi en I.R.A. Zij wisten 
van de vele doden en gevangenen, 
van de hongersnood — en Behans 
vader zong thuis nog een liedje dat 
hij zelf had gemaakt over die tijd. 
Hij had verscheidene liederen ge
dicht over de jongere Ierse geschie
denis : balladeske, spottende, ironi

sche liederen zoals die welke de jon
ge Brehan later in de Borstal-gevan-
genis zou zingen. 

Nog zeer jong werd Brendan lid 
van de Ierse jeugdbeweging Fianna 
Eireann. Toen hij zestien jaar was, 
werd hij lid van de I R A . 

Men zond hem naar Engeland met 
de opdracht een Engels oorlogschip 
te dynamiteren. Hij werd aangehou
den doch gezien zijn jeugdige leef
tijd werd hij als Y.P. (Young Priso
ner) naar de Borstal-gevangenis 
overgebracht, na twee jaar vrijgela
ten en naar Ierland geëvakueerd. Hi] 
werd kort daarna, in 1942, opnieuw 
aangehouden in Dublin, toen na een 
herdenking van de Paasopstand een 
vuurgevecht met de politie ontstond-
Opnieuw veroordeling en gevangenis 
— ditmaal tot 1946. 

Zijn vrijlating stelde nochtans 
geen einde aan zijn nationalistische 
aktiviteit : hij nam deel aan een 
ontvluchtingspoging van een gevan
gen Iers republikein, maakte op
nieuw kennis met de Engelse gevan
genis en werd terug naar Ierland 
verbannen. 

Bij een vergelijking met die ande
re Ierse dichter en rebel, Patrick 
Pearse, valt de bijna diametraal-
tegenovergestelde persoonlijkheid op 
van beide dichters uit hetzelfde volk. 
Of werkte bij Pearse soms het Angel
saksische bloed temperend en ont
nuchterend in op het vurige Ierse? 

In beide heeft Ierland als het wa
re de tegenpolen van zijn genie ge
ïncarneerd : zijn gaven en zwakhe
den, zijn deugden en gebreken, het 
mystieke, diepgelovige Ierland en het 
levenslustige, aardse en zinnelijke, 
het Ierland dat gehoorzaamt aan 
traditie en wet en het opstandige, 
mateloze, het koppig-trouwe en het 
innig-goede en vergevingsgezinde, 
het om zijn nationale vrijheid vech
tende en het om sociale ontvoogding 
strijdende. 

In een « In memoriam » m een En
gelse krant schreef W.R Rodgers 
over Brendan Behan : « He was a big 
man with a big thirst for life » en 
hij voegde eraan toe : « Over heel 
Ierland, van Donegal tot Kerry, van 
de Atlantische eilanden tot oost
waarts in Dublin, zal vandaag ieder
een, elke kroegbaas, elk zigeunerkind 
en elke ketellappers jongen aan 
Brendan denken, die overal waar hij 
ging een spoor achter liet van onver
getelijke gebeurtenissen, rijke ver
halen en milde vriendschappelijke 
omgang >. 

Brendan Behan vergat zijn volk, 
zijn medestrijders en zijn vrienden 
niet, toen hij de roem kende en in
ternationale faam verwierf : hi] 
steunde mild allerlei Iers-republi
keinse fondsen. Bij zijn begrafenis 
vergaten zijn vrienden en medestrij
ders hem evenmin : het werd de be
grafenis van een nationalist en een 
rebel. 

Ronri de kist, bedekt met de Ierse 
vlag, defileerden in de kerk van het 
Heilig Haro te Dublin mensen van 
alle rang en stand en leeftijd en zijn 
broer Dominic Behan vertelde in 
< Life > dat de politieman met wie 
Behan In 1942 In een vuurgevecht 

was geraakt, ook aanwezig was bij 
het graf en hem toefluisterde « In
dien ik had gewild, had ik hem in 
1942 kunnen neerschieten, maar ik 
deed het niet >. 

In « Borstal Boy > dat bij de Corgi-
Books verscheen, vertelt Brendan 
Behan zijn belevenissen in de gevan
genis, als « politiek delinkwent » van 
17 jaar. 

In dit'lijvig verhaal van meer dan 
375 bladzijden over het tamelijk-
eentonig gevangenisleven heeft Be
han de krachttoer klaargespeeld, 
nooit in herhaling te vallen en steeds 
te boeien : hij heeft geschreven uit 
de rijkdom van ervaring en herinne
ring maar ook uit de warmte van 
zijn har t en de ontvankelijkheid van 
zijn gemoed, een hart dat meevoel
de en een gemoed dat openstond voor 
elkeen. Eens verpandde hij zijn 
schrijfmachine om voor een arme 

vrouw een maaltijd te kopen, en op 
een andere keer — kort voor de laat
ste Kerstmis dif hij nog beleefde — 
nam hij twaalf arme Dublmers mee 
naar een kleermaker en kocht hen 
een mantel. 

Wanneer hij eens zei : « Het is be
ter te vechten dan eenzaam te zijn » 
en wanneer men bij hem een voor 
een dichter bijna ongewoon gevoel 
voor de daad zou vaststellen, dan 
zou het verkeerd zijn hem, die van 
het gevecht en de aanwezigheid der 
mensen hield, van een luide opper
vlakkigheid te verdenken. 

In « Borstal Boy » bewijst de dra
maturg Brendan Behan, de auteur 
van « The Hostage » en « Quare Fel
low », welk uitzonderlijk, meeslepend 
verteller en prozaïst hij is. « Borstal 
Boy » is een boek, dat wij aan ieder
een die het lezen kan, ook aanraden 
te lezen. 

Brendan Behan « Borstal Boy >. 
Corgi-Books, London — 379 blz. —• 

Sh. 5. 
J.D. 

Kampen : « De Paljas » (Schaller, 1956). 

gruppe 47 : martin walser 
Mart in Walser is bui ten een engere kring van specialisten hier minder 
bekend dan de andere jonge Duitse au teurs van zijn generat ie en van de 
« G r u p p e 47 » waar toe hij behoorde en waar in wij n a m e n on tmoe ten 
als Grass , Enzensberger , U w e Johnson, H a n s Werne r Richter e.a.m. 
Nochtans is zijn bijdrage tot de jongere Duitse l i teratuur zowel k w a n 
titatief als kwalitatief even groot als die der hogervernoemden . Walser , 
die in 1927 geboren werd, s tudeerde aan de universi tei t van T u b i n g e n 
literatuur-w^etenschap, filosofie en geschiedenis en p romoveerde in 1951 
met een proefschrift over de vormprob lemen der n ieuwe epiek. 

Men mag dus wel zeggen, dat hij 
tot in de keuken van het literatuur-
bedrijf is doorgedrongen en dat hij 
dus de recepten kent (of moeten wij, 
aanknopend bij Kurt Ziesel, soms 
spreken over het «technisch ont
werp-kantoor » der literatuurfa-
briek ? ) : 

Walsers roman « Halbzeit > — waar
aan hij bijna tien jaar werkte (een 
boek van bijna 900 bladzijden) — ge
tuigt nogal eens té duidelijk, dat Wal
ser de moderne roman (of wat men 
onder dit modem verstaat) zeer 
grondig heeft bestudeerd en dat hij 
zeer nauwkeurig weet welke ingredi
ënten hij moet gebruiken. Vanaf 
1949. dus nog vóór zijn doktoraat, was 
Walser werkzaam als joemalist, 

•> daarna als radio- en televisieregis
seur : hij schreef trouwens ook luis
terspelen en toneel. In zijn eerste ro
man, « Ehen in Philippsburg », is de 
hoofdpersoon eveneens een joernalist, 
die door toedoen van zijn vriendin 
Anna dochter van de radiofabrikant 
Volkmann, belast wordt met de pers
dienst van diens bedrijf. Na een 
veertigtal bladzijden plaatst de au
teur ons, samen met zijn hoofdper
soon, midden in een zomerfeest op 
Volkmanns villa. Dit biedt hem — en 
ons — de gelegenheid kennis te ma
ken met de andere romanpersonna-

ges : een dokter, diens geliefde Cécile 
en de doktersvrouw Birga; een advo-
kaat die benevens een vrouw er even
eens een geliefde op na houdt... 

Na de expositie begint het drama 
zich te ontrollen : de zelfmoord van 
de doktersvrouw, het ongeval dat de 
carrière van de advokaat in gevaar 
brengt, de zwangerschap van Anna, 
de zelfmoord van de werkloze schrij
ver Berthold Klaff, nadat zijn vrouw 
hem verlaten heeft. 

De maatschappelijke verhoudingen, 
de maatschappelijke posities worden 
bedreigd door de huwelljkssituaties 
en omgekeerd. Dit heeft Walser wil
len aantonen, aan de hand van en
kele voorbeelden. Dat deze tijdskri
tiek, deze « moraliserende » roman
literatuur het nog steeds doet, be
wijst de weerklank die zij nog heeft 
in Duitsland zelf, waar zij nochtans 
niet nieuw is noch «modern » : se
dert het begin van Doblin, Kastner, 
Kesten, sedert de «nieuwe zakelijk
heid » met haar sociaal-kritisch mo
raliserend karakter en de huidige pe
riode, liggen er veertig jaren litera
tuurgeschiedenis 

Martin Walser, « Ehen in Philipps
burg », Rororo-Taschenbücher, Ham
burg, 227 blz. Internationale Pers, 
Berchem. 



DE VOLKSUNIE n 
W i e af en toe zijn licht eens gaat ops teken in de 

zakenwereld , ve rneemt er s inds enkele tijd de eerste 

tekenen van een groeiende zenuwacht igheid . Een 

paar dagen geleden vertelde ons een industrieel uit 

ide Denders t reek dat tijdens de jongste week in zijn 

bedrijf iets gebeurde, wa t hij sinds lang niet meer 

had meegemaak t : er k w a m e n zich ledere dag en

kele werkzoekenden aanbieden. En een bezoek aan 

een s tempel lokaal overtuigde ons van een door het 

publiek nog nauweKjks opgemerkte , pas-ingezet te 

evolut ie : de rij der werklozen is weer een tikje lan

ger geworden. 

Bij dit alles dringt zich de vraag op : gaat het 

naar een recessie i 

ONGUNSTIGE VGORUITZIGHTEN 

NAAR EEN RECESSIE? 
En indien een ekonomische terug

loop te verwachten is, wat doet dan 
de regering ? En zal Vlaanderen, met 
Bijnkonjunkiuurgevojlige en trouwens 
te smal uitgebouwde industrie, weer 
niet het eerste slachtoffer zijn ? 

Over recessie wordt nu niet alleen 
meer met een onbepaald voorgevoel 
gepraat in de zakenwereld; het on
derwerp is reeds terug te vinden in 
de kommentaren van de pers — voor
al de gespecialiseerde pers. «Agence 
Economique et Financière » berichtte 
op 26 januari : «De vooruitzichten 
voor januari zijn over het algemeen 
wat minder. Het heeft er immers de 
schijn van, dat de reeds zoveel geci
teerde vermindering van het ekspan-
sieritme nu een werkelijkheid aan het 
worden is ». 

«De Tijd», orgaan van het V.E.V., 
waarschuwde drie dagen later tegen 
ieder beaat optimisme : «Het is te 
begrijpen dat men in België, waar 
men in 1957 veel te laat heeft inge
zien waar men aan toe was, angst 
heeft voor een verkeerde diagnose van 
de ekonomische toestand. De recessie 
van 1958 was in België veel heviger 
en duurde er veel langer dan in de 
andere landen van West-Europa ». 

Reeds een paar weken vroeger had ' 
trouwens de Nationale Bank zelf het 
signaal op onveilig gezet : «In het 
algemeen is er in de Belgische indus
trie van verbruiksgoederen een ver
mindering van de tewerkstelling te 
noteren. Het gebrek aan geschoold 
personeel wordt thans minder vaak 
vermeld dan het teveel aan aanbie
dingen *. 

Het dokumeni van de Nationale 
Bank somt dan enkele kenmerken op 
die bepalend zijn voor de evolutie van 
de konjunktuur. Het aantal bedrij
ven met een snel inkrimpend order

boek groeit gestadig en heel wat on
dernemingen zijn reeds van oordeel, 
dat hun voorraden van afgewerkte 
produkten te hoog zijn i.v.m. de ver
minderde vraag. 

Waar in het orgaan van het V.E.V. 
uitdrukkelijk verwezen werd naar de 
miskenning van de voortekenen in 
1957, laat het dokument van de Na
tionale Bank geen plaats voor veel 
twijfel : «De jongste bewegingen van 
de prijsindex der grootindustrie zijn 
een herhaling van de evolutie in 
1957 ». 

Ook de gevolgen worden niet meer 
miskend, alhoewel de regering ze 
tracht te verheimelijken. Op het pro-
grammatiebureau is men vertrouwd 
met de ontwikkeling inzake werkloos
heid : in het Leuvense steeg de vrou-
wen-werkloosheid met 55 %, in het 
Turnhoutse met 4Ó %. Leuven kent 
een algemene werkloosheidsstijging 
van 30 %. Men voorspelt trouwens, 
dat die beweging zich zal doorzetten 
en men steunt daarbij op het feit dat 
de seizoen-herneming geringer is dan 
tijdens de voorgaande jareh. 

Ook professor Baudhuin heeft zo
pas nog op een colloquium verklaard 
dat de seizoen-herneming in de bouw
sector een groeiende werkloosheid aan 
het licht brengt. Hij acht daarvoor 
de slechte aanbestedings-spreiding 
mede verantwoordelijk. De regering 
heeft in volle hoogkonjunktuur bv. 
de sociale woningbouw afgeremd, om 
arbeidskrachten vrij te maken voor 
nutteloze en protserige werken. Pro
fessor Baudhuin noemde in dit ver
band de reusachtige en dure admi-^ 
nistratiegebouwen te Brussel en de 
ook volgens hem absoluut niet-rende-
rende werken zoals de route de Wal
lonië en de her^ofi ler ing van het 
kanaal Brussel-Charleroi. Deze over

belasting van de bouwsektor in volle 
hoogkonjunktuur aan nutteloze on
dernemingen heeft ,volgens de Leu
vense ekonomist, als gevolg dat in de 
komende jaren er geen geld zal zijn 
voor nuttige en noodzakelijke open
bare werken. Zo heeft de regering 

halsstarrig verzuimd, gebruik te- ma
ken van een der belangrijkste sprei-
dingsfactoren : een gezonde bouwpo-
litiek. 

Het budgetair evenwicht in Belgifl 
is volkomen afhankelijk van het 
voortduren van het ekspansieritme. 
Indien dit ritme afgeremd wordt ont
staan dadelijk grote financiële moei
lijkheden : de onvangsten verminde
ren ,doch de uitgaven moeten stijgen. 
Zo zou een onmiddellijke uitbreiding 
van de openbare werken de gevolgen 
van de recessie moeten helpen be
strijden. Maar, zoals gezegd, werden 
tijdens de periode van hoogkonjunk
tuur de kredieten volledig uitgeput 
aan nutteloze werken en zal er van 
een uitbreiding in de sector openbare 
werken geen sprake kunnen zijn. De 
regering Lefèvre heeft gehandeld als 
de krekel in het bekende verhaaltje 
van de krekel en de mier. 

Wijzen al deze voortekenen op een 
katastroof ? Wij willen het niet be
weren, maar wij menen toch dat een. 
echte ekonomische krizis tot de 
waarschijnlijkheden behoort. 

In dat geval zal het ondergeïndus-
trialiseerde Vlaanderen zwaartst ge
troffen worden. En voor zover Wal
lonië wordt getroffen, zal de eerste 
schok daar opgevangen moeten wor
den door de Vlaamse pendel. 

tvo 

DE GRONDGRENDELWET O F . . 
Wanneer op onze doorgaans zo 
ernstige redaktie het af en toe toch 
eens tot een uitbarsting van vro
lijkheid komt, wordt dat gewoon
lijk veroorzaaltt door het feit dat 
iemand van ons het hoofdartikel 
van een bepaald dagblad doorneemt 
en ons mee laat genieten, door de 

merkwaardigste passages hardop 
voor te lezen. 
Wij hebben hieronder een - mis
schien niet bijster- geslaagde 
poging gedaan, om de onnavolgbare 
stijl van die bewuste hoofdredak-
teur eens te benaderen. We zijn 
benieuwd, hoe ver u moet lezen om 
de stijl van de man te herkennen 

... DE GRENDEL6RDN0WET 
Wij achten het onze plicht als aandachtig volgende, scherptoekijkende 
en horende waarnemers en medespelers in de grootse politieke aktivi-
teiten de aandacht van alle verantwoordelijkheiddragenden en gezag-
dragenden en gezaghebbende regeerders te vestigen op een zeer grondig 
probleem. Dit is totnogtoe ontsnapt aan hun aandacht, maar van op de 
h "'•en van de geest waarop wij ons gewoonlijk bevinden en ons werke
lijk thuis voelen, kunnen wij dit met zekerheid waarnemen. 
Elke wet is een grendel, want • zoals scherpzinnige wetsgeleerden weten 
• elke wet is zowel een verbod als een gebod; welnu zowel verbod als 
gebod worden door « grendel » uitgedrukt. Een grendel laat binnen en 
een grendel houdt buiten. Wij trekken daar zeer sterk de aandacht op. 
Men mag ook niet vergeten dat wij In ons politiek leven reeds veel van 
die grendels hebben : natuurlijk de gewone wetten, bv. de taalwetten, 
maar bij die taalwetten hebben wij de stuitblok vergeten (Cran d'arrêt, 
voor de ontwikkelden), nl. de sankties of straffen. Daarom hebben we 
andere stuitblokken opgeworpen : ons dagblad, dat steeds de eerste 
plaats inneemt in de strijd voor het rechtsherstel en de sociale welvaart 
van het gehele Vlaamse volk. Wij hebben de vicegouverneur voor Brabant 
geëist vóór de stemming van de faciliteiten! Hij werd inderdaad 
benoemd : maanden later, maar wat betekent de tijd voor een volk van 
eeuwen en wat betekent het dat zijn dochter Duits leer t : wij hebben 
altijd in de weerstand gestaan, men kan ons betrouwen!! 
Natuurlijk moeten we ook een grendelgrondwet hebben ter beveiliging 
en ter verzekering van de talloze grote overwinningen die we behaald 
hebben maar waarover we ons nu niet meer zo zeker voelen. Wij zijn 
ook al enkele maanden ouder geworden I Daarom zullen we graag toe
geven wat onze Waalse broeders vragen : zij zijn nog veel ouder dan wij, 
maar ze menen dat ze nog jong zijn. en zo iets kan gevaarlijk worden. 
We moesten onze krachten eens écht, écht meten, niet enkel hier in mijn 
burelen! 

Wij hebben alle redenen echter tot grote geruststelling en pensioen-
gevoelens: wij hebben een grondgrendelwet! I Bijna niemand weet dat, 
maar ik kan het mijn lezers toevertrouwen en verzekeren : onze grond
grendelwet is, dat een Vlaamse minister ontslag kan nemen als Vlaan
deren onrecht wordt aangedaan. 
HET GEHELE LAND IS GEWAARSCHUWD ! 

SchHdwachtje. 
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PERS-
SPIEGEL 

« The show must go on ». Het scena
rio is bepaald. Het stuk moet gespeeld zoals 
bet werd opgesteld in de leefkamers van 
Spaak en Lefèvre. 

Tweepartijenakkoord — tweepartijenkon-
gres — eindigend in een slotscène met veel 
figuranten die in « nationale eendracht » 
een daverend slotkoor zingen om dan als 
redders van het door de federalisten be
dreigde unitaire vaderland naar de kies-
bussen te trekken. 

I n het stok is zelfs links en rechts een 
rolletje voorzien voor rebellen, kwestie van 
de zaak te zouten. Men voelt aan in de pers-
fcommentaren wie de rol mag speen , men 
Toelt aan in de persuitbarstingen wie bui
ten zijn rol valt. 

Le m e u i v e 
Het -toneelstukje dat op de Ronde Tafel 

voor (ie grondwetsherziening door De Sae-
ger van Hertoginnedal w, rd opgevoerd of 
« mocht » opgevoerd worden, ontsnapt niet 
aan de scherpe analyse van de Nieuwe. 

« Het regeringsplan in verband met de 
grondwetsherziening wordt thans volgens 
het overeengekomen tijdsschema afgewerkt. 
De Vi-rgadering van dinsdag jl., waarop 
door de twee regeringspartners overeen
gekomen werd om de verdere afwerking 
van het plan m g zamenlijk overleg te la
ten plaatsvinden, was terdege voorbereid 
en kon met meer falen. Het verzet van De 
Satger, waarover hier en daar werd be-
rioht, was reëel doch bedoeld voor de toe
schouwers. Op geen enkel cgenblik tijdens 
de besprekingen h elt De Saeger enige be
dreig ng geuit waardoor hij eventueel zijn 
wil had kimnen opdringen. Dit betekent 
niet, dat de Saeg r met de voorgenomen 
grondwetsherziening akkoord gaat, doch 
wel. dat hij er zich heeft bij neergelegd dat 
alle oppositie nutteloos was. Dear hij- niet 
op de st un van zi,n kollega's kon rekenen 
— o-k omdat hij die steun eigenlijk niet 
had gezocht — was hij de mening toege
daan dat hij aan het verloop der zaken 
niets meer kon veranderen » 

Hoe schreef de Linie het indertijd weer 
n a Hertoginnedal? De V aamse CVP-ers 
zullen st eds met hun hoofd tegen de muur 
lopen zolang ze niet durven losbeuken met 
de stormram van het federalisme op die 
unitaire muur die hen machteloos maakt . 

Le Peuple 
Wordt de hogepriesteres van de echtelijke 

trouw in het huwelijk CVP-BSP. Haar speu
rend oog ontmaskert de CVP als een over
spelige coa'itiegenote. Die ontrouw wordt 
de voorpagina in vette koppen waard ge
acht van de BSP-moniteur. 

Over de hele voorpagina-breedte bijna 
wordt het « Een ernstig feit voor de CVP : 
Te Berchem sloot aij bondgenootschap met 
de Volksunie ». 

Na te hebben uiteengezet welke de zetel
verhouding is wordt het : 

« Drie kombinaties waren hier mogelijk. 
CVP-BSP. CVP-PW. CVP-Volksunie, ver
mits er voor de socialisten geen spraak kan 
zijn coalitie te vormen met de Volksunie. » 

Na een beschrijving hoe zowel te Borger-
• hout, Mortsei als Berchem de Vlaamse 

jeugd in de handen van de SS of daarom
trent toch zal komen, wordt de droeve eind-
meditatie : 

« Kortom op het Belgisch plan Is he t 
duidelijk dat aulke keuze slechts zwaar kan 
schenden aan het aangezicht dat de CVP 
wil opzetten. Zekere coalities zoals die van 
Berchem zijn onaanvaardbare kompromis-
sen voor een partij lijk de CVP die zich na
tionaal wil noemen. Men zou zich niet kun
nen voorstellen da t de leiding van de CVP 
zonder reaktie aulke schandige situatie zou 
bekrachtigen. 

Wie niets zegt is akkoord heren. » 
Wees gerust mannen van Le Peuple : sce

narioschrijver Van den Boeynants en play
boy P.W. Segers doen hun uiterste best om 
de rebellerende CVP-figuranten van Ber
chem terug te dwingen in de rood-gele uni
taire lijn. 

L i LIBRE BELeiGiüE 
Tapt uit hetzelfde vaatje. Een « immo

reel akkoord » wordt de overeenkomst van 
Berchem genoemd. Maar dan komt de mop 
voor de Peuplianen van hierboven. La Libre 
vindt de overeenkomst BSP-Volksunie te 
Velzeke waarbij Dr Van Leemputten bur
gemeester wordt « verbijsterend ». 

« Men vraagt zich af op welke basis der
gelijke coalitie zich heeft kunnen vormen. 
Het zou nochtans verkeerd zijn er en ge 
politieke betekenis aan te hechten. In e tn 
gemeente van 3.000 inwoners lijk Velzeke 
worden de coalities gemaakt of vernietigd 
naa r het humeur of de wrok van de betrok
kenen. De enige genieter van de operatie 
zal zonder twijfel volksvertegenwoordiger 
Van Leemputten zijn die — eindelijk dan 
— iemand zal zijn. 

Helaas voor deze onverbeterlijke ekstre-
mist zal dit moeten geschieden met een 
« driekleurige sjerp. » 

Van oude klappeienroddel gesproken. 

Znsterke Begijn van de Libre is hier weer 
op haar best. 

Bij de Haard 
Dat de verkiezingen naderen is weer best 

te merken aan allerlai bladen van de zo
gezegde Katolieke Aktie. Het blad van de 
Boerinnenbond heeft al heel wat beter ar
tikels geschreven voor de gildezusters dan 
deze verkapte CVP-propaganda. 

« Kristelijke eenheid » is het aanvangs-
tema. Bij gebrek aan bedreigde kinderzielen 
gaat men de gildezusters eens uitleggen 
waarom de CVP « Vlaanderen het best har
telijk lief heeft ». 

« Voor een moeilijk probleem bestaan 
geen gemakkelijke oplossingen. En onze 
lezers zullen ook weten dat men de macht 
van onze taalgemeenschap niet versterkt 
door het Vlaamse kamp te verdelen en een 
nieuwe partij te willen opbouwen, na eerst 
de bestaande te hebben afgebroken. 

Wie het politieke leven volgt, ziet overi
gens zeer duidelijk dat de tegenstand tegen 
het Vlaamse rechtsherstel in het linkse 
kamp gelegen is. En dat de veroveringen 
van de Christelijke Volkspartij op taalge
bied nog niet zo vlug zullen overtroffen 
worden door een andere part i j , zonder nog 
te spreken over de verwezenlijkingen op 
alle andere gebieden van het openbare le
ven, zoals vooruitgang op gebied van on
derwijs, sociale voorzorg, werkverschaffing, 
openbare werken, huisvesting en landbouw. 

« Maar het kan toch nutt ig zijn dat een 
zweeppartij bestaat? » vraagt men in een 
andere brief. 

Indien men hierdoor verstaat dat in een 
politieke parti j elk lid het recht moet heb
ben zijn leiders ter verantwoording te roe
pen, zijn belangen en zijn zienswijze te ver
dedigen, de leiders af te keuren of aan te 
wakkeren, dan zijn wij akkoord. Dat ge
beurt regelmatig op de vergaderingen en 
congi'essen van elke part i j . » 

Verheugend teken aan de wand als in 
deze kringen het zelfstandig denken zo ver 
gekomen is dat de briefschrijvers al begin
nen te twijfelen aan de noodzaak van de 
« ene heilige CVP ». 

Zij hebben misschien <t de Maand » ge
lezen waarin Luk Dplaforterie kleinzoon 
van Pieter Daens nog eens duidelijk op
komt voor het onloochenbare recht van de 
kristenen om in verschillende partijen te 
staan. 

« We kunnen in hetzelfde kamp s t aan 
en toch vijanden zijn en evengoed kunnen 
we eensgezind de strijd voor sociale recht
vaardigheid en sociale vooruitgang voort
zetten, terwijl we in verschillende kampen 
staan. 

Inderdaad, we moeten eendrachtig zijn! 
Maar hoe? Als christelijke arbeiders tegen 
socialistische arbeiders? Als christelijke ar
beiders tegen christelijke patroons? Al» 
christelijke Vlamingen tegen christelijke 
franskiljons? Of bedoelen sommigen : een
drachtig met hen tegen al wie niet me t 
hen is? 

Zeer gemakkelijk wordt het woord extre
mist naar iemands hoofd gegooid. Dan ia 
men van die mensen af. Zijn we vergeten 
dat Cardijn « een extremist » was (en nog 
steeds is). Daarom mogen we niet te gemak
kelijk met dit woord schermen. Ook is er, 
een oorzaak aan wat we als extremisme af
schilderen, een oorzaak bij de lauwen, d a t 
is zo op sociaal gebied, dat is zo op Vlaams 
gebied. I n de politiek mogen we ons nie t 
te gemakkelijk binden, we moeten van on
ze sociale en Vlaamse belangen uit oppor
tunisme in de goede zin van het woord, u i t 
berekening van onze sociale en Vlaamse 
kansen onze handen en onze stem vrij kun
nen houden. Wellicht kan deze koele bere
kening dan betekenen : « Stem Volksunie »-
Dit kan dan alleen als verraad bestempeld 
worden wanneer he t niet gebeurt omwille 
van de Vlaamse, de sociale zaak. De zaak 
telt, niet de par t i j . » 

W. Luyten. 

BECO 
BRANDSTOFFEN 

Tel. (03)32.04.77-33.02.10 

Raak 
Wie in dit zelfstandig en vrij redeneren 

ook al vergevorderd is dat zijn de mannen 
van de KWB. Vermoedelijk tegen zijn zin 
moest het KWB-blad in oktober nog maar 
eens wat CVP-propaganda inlassen. De re-
aktles waren meestal niet erg instemmend. 
Uit de vele een van de protesterende lezers-
brieven. 

UITZONDERLIJKE KANS VOOR 
EEN BEKWAAM WINKELCHEF 
Gevraagd : mensenkennis om vlot 
met klienten en ondergeschikten 
om te gaan, organisatievermogen 
en dynamisme om het zakencijfer 
op te drijven, zo mogelijk een ze
kere technische bedrevenheid in 
de ijzerwarenbranche. Geboden : 
Een zeer interessante wedde, een 
aangename werkkring in een mo
dern winkelbedrijf. De onderne
ming is gelegen op 25 km afstand 
van Brussel. Sollicitaties met cur. 
vit aan bur. bl. onder ref. P.S.145. 

VIERING DAN IEL DECONINCK 
Dank zij een fantastische inspanning is volksvertegen

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

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

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

Wie niet gestort zou hebben, kan telefonisch inschrijven 
op nr (02)52.61.66. 

Namens de Vriendenkring Daniël Deconinck : Oscar Be
nard (Mechelen), Lode De Smedt (Asse), Paul Martens (Lede-
berg), Walter Peeters (Schoten), Etienne Slosse (Schoten),. 
Edgard Bouwens (Lier), Walter Luyten (Berlaar), Ward Bolus 
(Antwerpen), Stat de Lie (Berendrecht), Wim Jorissen (An-
derlecht). J an Olsen (Oostende), Dr. Lowie Van der Auwera 
iBroechem), Lei Vranken (Laken), J. Fraipont (Sint Michiels), 
Vlr, Antoon Roosens (Schaarbeek), Staf Verrept (Schepdaal), Ro
ger Bourgeois (Schepdaal), Frans Vandenhoute (Vilvoorde), 
Staf Van Snick (Gooik), Willy Stiers (Laken), Maurits Praet 
(Meise), J an De Eerlanger (Molenbeek), Oktaaf Van Steen-
kiste (Schaarbeek), Herman van Hilst (Herenthals), Drs. Ro
ger de Geeter (Halle), Dries CaLuwaerts (St. Amandsberg), 
René Evers (Overpelt), Dr. jur. Guido de Wilde (Gent), Ir. 
Clem Colemont (Nieuwerkerken), Lic. André Monteyne (Brus
sel), Lic. P. De Smedt (Willebroek), Dr.Bombouts (Putte), 
Lic. Hendrik De Vos (Antwerpen). 
Bigare (Halle), J. Van Goethem (Hekelgem), J. Verhaevert 
(Opwijk), Dries De Smedt (Kessel-Lo), LeoHeremans (St. Pic-
ters-Leeuw), Jef Kerkhofs (St. Pieters-Leeuw), J. De Kren 
(Schepdaal), Pierre Swaelens (Dilbeek), B. Van der Spiegel 
(Anderlecht), Noël Beke ( S t . Genesius-Rode), J a n De Moor 
(Gent). 

BEWEGINGSLEVEN 
BRABANT 

ERPS-KWERPS 
Op zondag 14 februari 1965 

vindt, om 10 uur, een Volksunie-
vergadering plaats te Erps-Kwerps 
in de zaal « La Panne », Enger-
s t raat 51. Alle leden en sympa
thisanten worden op deze verga
dering verwacht! 

HA.ACHT 
In « De Wielewaal » te Haachl 

vond een kantonale vergadering 
plaats waarbij werd overgegaan 
tot de vorming van een kantonale 
werfploeg. Er zijn reeds verschil
lende medewerkers waaronder 
Gustaaf De Vuyst, Verhulst Jo
zef, Vermeylen Leon, Laermans 
Roger, enz., welke nu zondag 7 
februari onmiddellijk met hun 
werftochten beginn:,n. 

Er zijn nog steeds handen te
kort en indien er nog vrijwilligers 
zijn mogen ze zich gerust aanbie
den. De verkiezmgan naderen en 
er moet nog reusachtig veel ge
daan worden zodat elke hulp kan 
gebruikt worden. 

Nieuwerkerken. Dit kan gebeuren 
op zijn PR nr. 481526 ot langs de 
Kredietbank St. Truiden voor re
kening Clem Colemont. 

Ziehier de laatste stand : 
Vorige bijdragen 63.318 
Naamloos Kermt 5(*0 

adres op in ons lokaal « Astor » 
Gr. Markt Kortrijk. 

Zondag verwachten wij weer 
heel onze ploeg voor de kolporta-
ge te GuUegem. Verzamelen om 
8 uur 45, « Astor » Gr. Mark t 
Kortrijk. 

Huidig totaal 63.818 

BLAUWVOETFEDEBATIE 

Verbond van Blauwvoetvendels en Vlaamse Meisjesseharen. 
Groots verbondsfeest klank en luisterspel rond, van en 

door de Jeugdbeweging. 
Vendelzwaaien - Toneel - Zang - Uitbeelding in een « non

stop » -rechtdoor programma door onze meisjes en jongens. 
Op zaterdag 13 februari te 19 uur 30 in de aaal ((Roeland», 

Korte Kruisstraat 3, Gent. 
Op zondag 21 februari 1965 te 15 uur In de Franciskus 

feestzaal, Van Schoorstraat 43, Schaarbeek, Brussel 3 (bij 
Noordstation en Liedtsplaats). 

Op zondag 7 maar t te 15 uut in de parochiezaal H. Fami
lie, Elsdonk (Edegem-Antw.). 

Op vrijdag 26 februari het verbondsbal met de grote for-
a-.atie van Stan Philips te Antwerpen in de zaal Palladium. 

LIMBURG 

Steunfonds Limburg. 
De verkiezingen naderen vlug 

en het is onze vaste wil onze pro-
pagandabrosjuur in elk gezin van 
Limburg te verspreiden. Zoals 
reeds vroeger gemeld is geworden 
moeten we over een bedrag van 
ongeveer 150.000 P beschikken. 

We staan thans nog niet aan de 
helft en toch geloven we dat er 
nog een reeks lezers bereid zullen 
gevonden worden om him bijdra
ge te willen storten of overmaken 
aan onze prov. veirantwoordelijke 
Ir. Clem Colemont, Dlestweg, 

GENK 
I n Memoriam. 

We melden het overlijden van 
de Heer Casbro Barth. , schoon
vader van dhr. Door Vandueren 
gemeenteraadslid uit Genk. De 
Volksunie Limburg biedt de acht
bare familie haa r oprechte ge
voelens van deelneming aan. 

OOST-YLAANDEREN 

OUDEN AARD E-RONSE 
Kopor ta t ie . 

Ondanks de geringe opkomst 
werd de geplande aktie te Munk-
zwalm afgewerkt. 

De bijtende koude ten spijt 
werden er door onze mensen 140 
VU-nummers verkocht. 

Na deze reuze-bijval richt on. 
Ze volgende kolportage zich naar 
de gemeenten St Blasius en St 
Denijs Boekei. 

Afspraak volgende zondag 7 fe
bruar i in lokaal « Pallieter » te 
Leupegem; vertrek om 9 uur 30 
stipt. 

WEST-VLAANDEREN 

KORTRIJK 
^ i e nog over een beetje vrije 

tijd beschikt, kan zich zeer ver
dienstelijk maken in alle gewes
ten van ons arrondissement. Wij 
moeten nog meer medewerkers 
krijgen! De verkiezingen s taan 
voor de deur! Geef ü w naam en 

OPRICHTING VAN VLAAMS 
NATIONAAL GEMENGD 
KOOR (VNGK) 
Sinds jaren hebben wij in het 
Antwerpse behoefte aan een 
Vl.-nat. koorvereniging. Wij 
herinneren ons nog — al thans 
onze mensen van de voorlaat 
ste generatie — dat er te Bor
gerhout een dergelijke koor
vereniging bestond; nl. <(Kunst 
en Vermaak». Maar dit is ook 
al n poosje geleden. 
Thans zal deze leemte worden 
aangevuld! Inderdaad, in de 
eerstvolgende weken zullen wij 
overgaan tot de oprichting van 
een Vlaams-Nationaal Gemengd 
Koor (VNGK) voor Antwerpen 
en randgemeenten (Groot-
Antwerpen), met zetel en lo
kaal vanzelfsprekend in het 
centrum van .^ntwerpen-stad. 
Wij moeten kunnen s tar ten 
met een koor van minstens 60 
leden, vrouwen en mannen
stemmen — dit is beslist mo
gelijk in de Antwerpse agglo
meratie, zelfs meer ook! — om 
dit koor dan ge:eidelijk uit te 
bouwen tot een hoogstaande 
kulturele vereniging, niet al
leen bestemd om alle VI. nat . 
manifestaties en feesten op te 
luisteren, maar tevens met 
het oog op en in he t kader 
van het i'o'ice'"''even In het 
Antwerp 

Daarom noen wij een drin
gende oproep tot alle leden en 
simpatizanten, zangeressen en 
zangers, jeugd en mensen op 
leeftijd, liefst degenen die 
een muziekpartij kunnen lezen 

en die zijn er toch bij de 
vleet! — om hun naam eii 
adres te willen opgeven aan 
het voorlopig «ekretarlaat van 
de koorvereniging, J a n van 
Rljkswijcklaan 62, Antwerpen. 
WÜ verwachten vele en geest
driftige toetredingen'. 
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BEWEGINGSLEYEN 
ANTWERPEN 

ANTWERPEN 

De Jong Vlaamse Studenten Ge
meenschap nodigt allen uit op een 
kleinkunstavond met Herman de 
Winter, Kris Jakobs, Kor van der 
Gothen, Frans Verleyen en Hugo 
Heien, op zaterdag 27 februari te 
20 uur in de zaal van de VTB, St 
Jakobsmarkt 45 Antwerpen. 

Plaatsen 50 en 30 F. 

ANTWERPSE POLDER 

De aktie gaat onverpoosd ver
der. Onze mannen maken zich 
klaar om gans Lillo te bewerken. 
Zonder onvoorziene omstandig
heden zal volgende zaterdag te 
Lillo-Kruisweg een vergadering 
plaats hebben van Polders Aktie-
komitee en de Volksunie, waarop 
alle leden worden uitgenodigd. In
middels is het Polders Aktie Ko-
mitee dat onder voorzitterschap 
s taa t van gemeenteraadslid Staf 
De lAe, volop bezig zijn kaders 
uit te bouwen en de aktie ten ba
te van de met onteigening ep uit
drijving bedreigde Poldernaars 
voort te zetten De Icranten heb
ben tijdens de jongste week tot 
driemaal toe uitvoerig melding ge
maak t van de werking van het 
PAK. Steun (vooral finantieel) 
voor deze werking kan gestort 
worden op Kredietbank Stabroek 
n r 540 van Staf De Lie roet ver
melding « Steunfonds PAK ». 

BEERZEL-HEIST 

Als inzet van de naderende 
kiesstrljd nodigt de afdelmg Heist-
Beerzel al de belangstellenden 
Vlamingen uit op de meeting van 
de Volksunie on donderdag 18 fe
bruari te 20 uur. 

Zaal Kennedy, Schriekse steen
weg te Beerzel. 

Sprekers Wim Jorissen; natio
naal sekretaris en Walter Luyten 
arr. sekretaris « Hoe zit het nu 
met . die grondwetsherzlf>ning? • » 
en « Het grote belang van de par
lementsverkiezingen ». 

BERCHEM 

Op maandag 15 februari 1965 
gezamenlijk bezoek aan de Neder
landse Kameropera met weikon*-
woord vanwege de heer directeua 
T, Van der Heyden \ 

Bijeenkomst aan de ingang v a n l 
de marmeren zaal van de dieren- \ 
tuin te 19 uur 45. Beg'n te 20 uur \ 

Op het t^ogramma : De Tele- \ 
toon en Het Medium van Glan-
Carl Menotti 

Leden van andere afdelingen 
ijn eveneens welkom. 

Inkomprijs 25 F in plaats van 
•̂ 0 F . 

30RGERH0UT 

Het bestuur van de afdeling no
digt alle leden en sympatisanten 
uit om aanwezig te zijn op de 
maandelijkse vergadering in ons 
lokaal « De Nieuwe Camot », 
Carnots t raat 60 Antwerpen. Vooi 
ons spreekt Dhr. Staf De Lie 
over de problemen in verband met 
de Antwerpse haven en polder 
De vergadering vindt plaats op 
vrijdag 12 februari e.K. te 20 uur 
30, 

LIER 
ledere Vlaamsgezinde Lierenaar 

zal niet willen ontbreken op de 
volgende aktivitelt van de Vlaam
se Kring. 

Op vrijdag 12 februari spreekt 

de Heer R. Bourgeois VOCH- de 
Vlaamse Kring. De Heer Bour
geois is de oud-arrondissements-
sekretaris van de CVP-Brabant 
die na Hertoginnedal op spekta-
kulaire manier ontslag nam als 
protest tegen de unitaire politiek 
van Van den Boeynants. 

Op de Kontaktklub te Antwer
pen voor enkele weken kende de 
Heer Bourgeois een reuzesukses 
met zijn voordracht « Waarom ik 
federalist werd ». 

Begin te 20 uiur. 

MERKSEM 

Wensen. 
Aan onze twee trouwe mede

werkers en goede vrienden, E. 
Van den Dries en Hufkens, die 
beiden een heelkundige bewerking 
moesten ondergaan, bieden wij 
namens bestuur en leden, onze 
beste wensen aan voor een spoe
dig herstel. 

Vrouwenafdeling. 
Maandag 8 januar i te 20 uur 

vergadert de Vrouwenafdeling on
der het voorzitterschap van Me
vrouw Maria Van Grinsven-Ghijs. 
Deze vergaderingen worden zeer 
druk bezocht. Wij raden de vrou
wen van onze leden en stmpati-
santen, die nog niet op deze ver
gaderingen geweest zijn, aan ook 
eens een kijkje te komen nemen. 
Zij zullen het zich niet beklagen. 
Lid maatschapskaarten. 

De ledenkaarten voor 1965 zijn 
in ons bezit en zullen zeeac kor
telings aangeboden worden. Die
genen die hun lidmaatsschaps-
kaar t willen afhalen Kunnen aüe 
donderdagen terecht in Tijl, van
af 19 uur 30. 

MECHELEN 
Al de leden van de komitees die 

de parlementsverkiezingen moe
ten voorbereiden, worden uitgeno
digd op de werkvergadering van 
zaterdag 6 februari in het Gulden 
Huis, Veemarkt te Mechelen. 

Begin te 15 uur. 

MORjTSESirj^.jirtiaJ^.i-,,, ^T,.,̂  i-»i« «.̂ f 

Ledenvergadering. 

Onze eerste algemene ledenver
gadering van dit jaar vindt plaats 
op maandag 8 februari e.k. in het 
lokaal « Tijl ». Spreker is Mr Her
man Wagemans, gemeenteraads
lid. Begin te 20 uur. WIJ rekenen 
op uw aller aanwezigheid. 

Gemeenteraad. 
Op 22 januar i j.1. kregen onze 

drie verkozenen vaste voet in ons 
gemeentehuis. Proficiat! Wij wen
sen langs deze weg onze schepe
ne Ward Rolus en onze twee ge
meenteraadsleden Bob van Hoof-
stadt en Willy Dupon een vrucht
bare werking ten bate van onze 
gemeente. 

Beter iaat dan nooit. 
Op zaterdag 30 januar i j.1. (lo

kaal Tijl) vond in een gezellige 
sfeer een worstenbroodavond 
plaats aangeboden aan onze pro
pagandisten, de Icandidaten van 
onze gemeentelijke verkiezingslijst 
e.d. bestuursleden, samen met hun 
dames. Wat het toch doet een 
bakker in uw midden te hebben 
^ee Ward! 

WILRIJK 

Kolportage. 
Maandag 25 j a n u a n j.1. kolpor-

teerden 6 van onze propagandisten 
In -het oude gedeelte van de Va-
laar-wijk. In deze roodgele wijk 
werden op anderhalf uur tijd 36 
nummers verkocht, een abonne
ment gemaakt en twee leden aan
geworven. Onze volgende kolpor
tage vmdt ditmaal plaats op zon-

dagvoormiddJ^ 7 februari ek . Per
sonen die er willen aan medewer
ken geven h u n n a a m op aan Ir. 
B. Van den Bossche, DocHrnstraat 
24. Tel. 37.21.84. 

Volksunie-bal. 

Het privaat Vü-bal van onze 
afdeling vindt, zoals reeds gemeld 
werd, plaats op 20 februari ajs. 
In de zaal « Harmonie », Hei
s t raa t 71.Begin te 20 uur 30. Deel
name in de onkosten 30 F. Het 
zal opgeluisterd worden door he t 
orkest « De Accordona's » en door 
een pantomine-groep uit Limburg. 
Persoonlijke uitnodigingen zijn nu 
reeds te verkrijgen bij onze pro
pagandisten en gekozenen. Laa t 
U tijdig uitnodigen, he t aan ta l 
plaatsen is beperkt! Aangezien 
het bal in de karnavaJperiode valt 
is verkleden toegelaten en zullen 
prijzen voor de meest originele 
verkleding uitgereikt worden! 

BRABANT 

BRUSSEL 

Peter Benoit-Harmonie. 
Op zaterdag, 6 februari 1965 

a.s. viert de Harmonie van alle 
Brusselse Vlamingen haar tradi
tioneel geworden winterfeest voor 
de 9de maal. 

Haar muziekbestuurder biedt U 
zijn tomoolprogramma aan t i j 
dens het optreden van het mu
ziekkorps zelf. 

Het betreurde Ketje-Renaat 
Grassin moesten wij vervangen 
door de vermaarde maizikale 
Klown Krak. 

Verder hebben wij een beroep 
gedaan op de Heer Hugo Rtngoir, 
die ons, zich begeleidend op zijn 
gitaar, zal vergasten op heimat
en volksliedaren waartussen wel 
eens de humoristisehe noot zal 
klinken. 

Het geheel wordt met een mop 
en wat fantasie aan mekaar ge-
UJmd door animator Van Cauwen-
bergh van Radio Luksemburg. 

Van 22 uur af zullen de dans-
'lustigen huit voeten mogen vagen 
aan de dansvloer op de tonen van 
een nieuw, ' maar pulk <•• iM*:est : 
Da Capo. 

Dit keer zal de « Jozef Clottens-
zaai » van de « Graaf van ïfe-
mont », 28, Jules Van Praets t raat 
te Brussel-Beurs weer vol lopen, 
want de Brusselse Vlamingen 
kunnen weer hun Harmonie steu
nen tegen de demokratische prijs 
van 20 F. 

^fpn zegge het voort. 

LIMBURG 

BERINGEN 

De leden- en abonnementenher
nieuwing werd tijdens de vorige 
week begonnen. We kunnen vast
stellen dat dit zeer vlot verloopt 
en dat er zelfs een reeks nieuwe 
leden werden bijgemaakt. Dit 
werk wordt met zorg uitgevoerd 
door de Heer Jacobs die meteen 
ook reeds enkele interessante kon
takten heeft gelegd voor de a.g 
kandidatenlijst 

HASSELT 
De arrondissementele raad ver

gaderde verleden week te Hasselt 
onder het voorzitterschap van Ir. 
CTlem (3olemont. De dagorde werd 
uiteengezet door Renaat Vanheus-
den. 

In de eerste plaats werd ken
nis gegeven van de nog te her
nieuwen leden en abonnementen 

waarvoor de afdelingsbesturen 

KREDIET- EN FINANCIERINGSVENNOOTSCHAP (K. D. F.) 
lAN VAM RiJSWlJCKLA.4N 62. A N T W E R P E N TELEFOON : 37.54.38. 

U N A N C I E K I N G van al uw aankopen , auto 's . T.V.. machines 
LENINGEN voor alle doe le inden 

HYPOTEKEN Ie en 2de rang 
FISKALE EN SOCIALE raadp les ingen 

Steed.» tot uw d i e n s t 

Kaadplegingen kosteloos. 

Beheer K. van der Paal 
O Voorbraeck, 
M. Oemol 

Direkt ie : L i c Rik De Vos. 

aangezocht werden deze taak ao 
spoedig mogelijk 'te willen beein-
digen. 

Vervolgens w«-d overgegaan 
tot het s ta tuta i r in orde brengen 
van de afdellngsraad. In dit ver
band werden een reeks mensen 
aangeduid voor de nog openstaan
de functies. In februari zal dan 
overgegaan worden tot de ver
kiezing van het definitief arron
dissementeel bestuur. 

We willen er terloops nog op 
wijzen da t de afdelingen die een 
vertegenwoordigende stem willen 
verkrijgen in deze raad, dringend 
h u n leden dienen te hernieuwen 
opdat zij een afgevaardigde zou
den kunnen sturen naar de arr , 
raad. 

De arrondissementele raad be
sliste eveneens da t van de opge
haalde steungelden 20 % mag af
gehouden worden voor de plaatse
lijke kas en het overige bedrag 
dient over gemaakt aan de pro
vinciale kas voor het as. verkie
zingsfonds. 

HALEN 
Afdeling Halen dient gefelici

teerd voor de vlugge afwerking 
van de hernieuwing van de leden 
en abonnementen. Hier wordt in
derdaad voorbeeldig gewerkt. 

HERK DE STAD 
De kantonale voorzitter F rans 

Werckx laat niets onverlet om de 
goede werking gEiande te houden. 
Tijdens de voorbije week bezocht 
hij weer enkele nieuwe personen 
en kon meteen ook enkele steun-
*iijdragen innen. 

OOST-VLAANDEREN 

AALST 
Kolportageploeg. 

Het was onmogelijk gans Ninove 
en daarbij nog Meerbeke aan te 
doen. Waar de verkopers niet bij
konden, werd het goede woord 
verkondigd door de twee mikro-
wagens. 

Betekenisvolle uitslag : 428 ver
kochte nummers, sympatiek ont
haal en veel belangstelling. Iets 
meer dan de helft van Ninove 
werd bezocht. 

In een beoaalde straat werd een 
test gedaan : 91 verkochte bladen 

Remi Van Mieghem bracht op 
zijn Joviale tranier 35 bladen aan 
de man. 

Zondag a.s 7 februari wordt het 
weer een kluif voor de doorbijters 
voor wie e moeilijk » ook gaat. 

De tocht gaat naar Bavegem 
Oordegem, Smetlede en Vlierzele. 

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

Wie wenst opgepikt te worden 
onderweg, verwittigt zaterdag
voormiddag « De Vriendschap ». 
tel. (063)26150, of Robert Van Der 
Weeën, tel. (053)66960. 

DENDERMONDE 
Kolportage te Appels. 

Verleden zondag 31 januari 
werd een grootscheepse kolporta
ge gehouden in deze gemeente. 
Zestien dappieren trotseerden er 
de koude, en verkochten in 2 uur 
tijd 157 nummers van de Volks
unie. Dit is zeker een groot suc
ces gezien deze gemeente slechts 
1600 inwoners telt. Het bewijs Is 
meteen geleverd dat ook Appels 
rijp is voor de Vlaams Nationale 
gedachte. Renaat Meert en zijn 
jonge afdeling zitten op goede 
grond, de oogst aal groot zijn in 
mei aanstaande. 

Proficiat aan de kolporteurs en 
doe zo voort. 

De gelegenheid wordt U reeds 
geboden op zondag 7 februari te 
Zele, waar om 9 uur 30 gestart 
wordt met onze tweede arr. kol
portage. WIJ verwachten zeker de 
aanwezigen te Appels, versterkt 
met nog enkele mensen van afde
lingen die te Appels niet verte
genwoordigd waren: dan zal ook 
deze kolportage een groot succes 
worden. 

BURST BAMBRUGGE RESSE-
GEM 

Er roert entwat in het kanton 
Herzele. 

Na de afdelingsstiohting in Hel-
dergem was het te verwachten 
dat Burst. Bambrugge, Ressegem, 
die op een paar weken 30 leden 
en 20 abonnementen boekten, 
eveneens van wal zouden steken. 

Zaterdag 13 februari is het zo
ver. 

In het loKaal Frans Geers, 
Krielhoek te Burst, wordt om 20 
uur in aanwezigheid van Senator 

Diependaele, Dr. Van Leemputten 
en Toon Van Overstraeten offi
cieel een nieuwe VU-afdeling ge
sticht. 

De leden en de sym,i>atisanten 
van de drie gemeenten evenal» 
dezen van de <xnliggende gemeen
ten worden er verwacht. 

De V ü geestdrift zal er weer 
h o c ^ i j vieren. 

GEERAARDSBERGEN 
Een tweede kontaktvergadering 

had plaats in bijzijn van de arr . 
ondervoorzitter en propaganda
leider. Een overzicht van de pas 
begonnen werking stemt hoopvoL 

Enkele nieuwe leden en abon
nementen, nuttige kantakten, een 
vloed van adressen, uitbreiding 
van de kern, stiptheid van zijn 
leden en aanstelling van een voor
lopig bestuur zijn de eerste 
winstpunten. 

Onmiddellijk objektief voor do 
komende weken : een kontakfcman 
oï -groep in elke gemeente van 
het kanton. 

Om de 14 dagen wordt samen* 
gekomen. De volgende vergade
ring vindt plaats op donderdag 11 
februari om 20 uur in hotel « De 
Geeraard », Lessenstraat te Gee-
raardsbergen. w i e geen uitnodi
ging ontving, maaj- wenst mee te 
werken is welkom Het kanton Gee-
raardsbergen blijft niet langa: 
een prijsgegeven gebied maar een 
vooruitgeschoven gevechtspost van 
de Vü. 

HELDERGEM 

Zoals voorzien werd er hier op 
30 Januari Inderdaad op geest
driftige wijze een afdeling ge
sticht. Het was niet te verwonde
ren dat in het bomvolle lokaal de 
geestdrift aanstekelijk werkte, ook 
op de beide sprekers Dr. Van 
Leemputten en Toon Van Over
straeten, die hun toehoorders in 
hun greep hielden. 

Een aangename verrassing was, 
te mogen vaststellen hoe talrijk 
de Jeugd opgekomen was Dat 
belooft voor de toekomst 

Nu is het wachten op een aan
groei van het edental en een 
mooie oogst abonnementen Wij 
wensen het nieuwe bestuur veel 
doorzettingsverm'^gen een flinke 
werking en resuHaten 

P,en hartelijk oroficiat voor Ur-
bain De Graeve die deze ^t'^'liag 
'n het leven nep. 

Wanneer de volgende stichting? 

WEST-VLAANDF.REN 

KORTRI.TK 

Steunfonds. 
Vorige bijdragen 18.528 
Hou en trou Kortrijk 2 TOO 
In nood keni men zijn 
vrienden Deerlijk 50 
Omver en erover Kortrijk 100 
Propaganda in Kortrijk 500 
Vercruyse Luc Kortrijk 200 
J. Term Kortri jk 185 
N.V. Kortrijk ' 100 
Om eendrachtig te strij
den Kortrijk 200 

21863 

.VIEUWPOORI 

Breughelfeest. 
Voor de derde maal richt de 

Vlaamse Vriendenkring Nieuw-
poort haar jaarlijks Breughel
feest m. Deze maal staan op het 
programma : Breugheliaanse 
maaltijd, allerlei spel«n « Waag 
je kans ». tombola met 'alrijke 
prijzen en om te eindigen een 
gezellig danspartijtje met gezel
schapsdansen, opgeluisterd door 
een pittig orkest. 

Nuttige inlichtingen : 
Datum : zaterdag 13 februari 

om 20 uur 
Plaats : Gasthof g De Beiaard » 

Maiijt, Nieuwpoort. 
Deelname in de kosten : 60 P 

per persoon. 
Inschrijvingen zo vlug medelijk, 

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

IN MEMORIAM 
Te Bellegem overleed op 31 Ja

nuar i de heer Maurits Dierick, 
oudstrijder 14-18. meubelfabrikant 
en vooraanstaande Vlaamsgezinde 
'n de gemeente. Wij bieden de 
achtbare familie onze blijken van 
krlstelijke deelneming fian in he t 
verlies tlat haar treft. 
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BEWEGINGSLEVEN 
Oproep aan alle Vlamingen 
van Groot-Brussel. 
Woensdag 24 februari gaat in 
de Beursschouwburg de eerste 
voorstelling van « In aanwe
zigheid van de minister », een 
nieuw toneelstuk van Tone 
Brulin, dat wordt gespeeld 
door het gezelschap « Toneel 
vandaag ». 
Het is een stuk dat het ont
s taan van België hekelt en te
vens alle huidige wantoestan
den. 
Het past volledig in de voor
bereiding van de kiesstrijd. 
Wij moeten er voor zorgen 
dat die zaal volledig gevuld is 
door Vlamingen, daar de kans 
zeer groot Is dat het gewone, 
Brusselse, Belgisch teaterpu-
bliek de zaal zal verlaten ti j
dens de voorstelling. Gratis 
kunnen uitnodigingen aange
vraagd worden bij Rudi van 
Vlaanderen, Kroon'aan 264, 
Brussel 5. 

ANTWERPEN 

ANTWERPEN STAD 
Deelname betoging Deume. 

Zaterdag 6 februari : samen
komst hoek Lakborslel en Ten 
Eeckhovenlei om 14 uur 30. 

Deelnemers Antwerpen-Noord : 
café Tyl om 14 uur (Sint Jans-
plem 22). 

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

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

BROECHEM 
Op 25 januari ]1. heeft te Broe-

chem de eerste nieuwe gemeente
raad plaatsgehad. 

Onze verkozene van de lijst 
Broichemse Belangen zijn de eer
ste Vlaams nationale gekozenen 
na de oorlog 40 - 45 en vormen 
samen met de lijst van Mr. Ja
cobs - de nieuwe burgemeester -
de meerderl.eid. 

Onze lijstaanvoerder de Hr. Vle-
mlnckx G. werd met 7 stemmen 
tegen 3 blanco en één voor een 
andere kandidaat, verkozen tot 
eerste schepene. Proficiat Staf 1 
Onze tweede gekozene de Hr. J. 
De Cuyper zeteJt eveneens in de 
nieuwe gemeenteraad. 

Aan U nu ijeste vrienden de 
possitie die U Iwbt Ingenomen 
in naam van onze 369 kiezers, 
uw tijd en werkkracht ten dien
ste te stellen van onze gemeente. 

Broechem rekent stellig op zijn 
Vlaams nationale gekozenen, het 

zijn twee kleppers van formaat 
en na een kleine studieperiode 
zult U beslist nog horen van on
ze mannen 1 

HOBOKEN 
Penningen. 

Er zijn nog een aantal gedenk
penningen van het 10-jarig be
staan van de Volksunie ter be
schikking. 

Voor u wordt deze penning een 
mooie herinnering; voor onze. jon
ge partij betekent uw 50 F ean 
mooie steun voor de komende 
Btrljd. 

Te verlcrijgen op volgend adres: 
Meerlenhoflaan 49, Hoboken. 

SCHILDE-HALLE 
Op vrijdag 19 febr. te 20 uur 

heeft de maandelijkse leden- en 
sympatisanten-vergadering plaats, 
zoals steeds in de feestzaal van 
de « Toverfluit », Tumhoutsebaan 
7, Kalle. Deze maal een « Wies 
Moens » avond. Spreker : Karel 
Dillen. De begeleidende verzen 
w<»-den voorgedragen door Beatrijs 
Verhoeven. 

Wij rekenen er dan ook op da t 
alle Vlaams bewustcn uit ons kan
ton Zandhoven aanwezig zullen 
rijn op onze vergadering, waar wij 
zullen handelen over deze banne
lingen. 

Vlamingen doe uw plicht en 
kom. 

Baal Select, Statie te Schepdtial, 
tweede groot arrondissementeel 
Etarnaval-Nachtba 1. 

Vedette John Larry en zijn tte-
nerorkest. 

Stadskledij of verkleed. 
Piachtige prijzen voi» de best 

verkleden. 
1ste prijs : heren of dames utir-

werk naar keuze. Waarde 1750 P. 
Andere waardevolle prijzen. 
Onder grote belangstelling heeft 

op 7 jan. de verkiezing van he t 
nieuwe afdelingsbestuur plaats 
gevonden. Het ziet er nu uit al» 
volgt : voorzitter : Stiers Willy; 
sekretaris : Adang Frans ; propa
gandaleider : Van Malderen Em-
manuel; penningmeester : D« 
Raes Frans ; raadslid : Van liom-
mel Walter. 

Hun doorsnee-leeftijd Is nog 
geen 25 jaar l Wie zegt nog dat 
wij niet de part i j van de jeugd 
zijn in Brussel? 

Intussen wordt onze organisatie 
verder uitgebouwd : daa r werden 
reeds wijkkernen opgericht (R. 
Neyberfth-wijk, Maria Kristina-
wijk en Heizel). Ook werden 4 
wijkmeesters aangeduid. Wij zoe
ken er nog een voor de Normaal-
school-wljk en een voor het Ver^ 
regat. Wie neemt die verantwoor
delijkheid op zich? Hij gelieve 
Eioh te melden bij een van de be
stuursleden of op ons sekretariaat 
(tel. 26.64.51). 

GROOT-LEUVEN 
Thans wordt de hernieuwing 

van de abonnementen afgewerkt 
samen met de geldomhaling voor 
het verkiezingsfonds. Wij verwach
ten dat onze propagandisten en 
bestuursleden op een gul onthaal 
mogen rekenen. Dank bij voor
baat. 

U mag ook geld Oiefst veel) 
storten op postrekening : 8.90 van 
Kredietbank, Leuven, met vermrf-
ding : rekening 707/10369, Volks
unie Arrond. Leuven. 

Wie werkelijk de Volksunie Ar
rond. Leuven wil steunen geve 
alleen aan de door het arrondls-
sementsbestuur gemandateerde af
gevaardigden, die zulks kunnen 
bewijzen of door storting op onze 
rekening met uitsluiting van alle 
anderen. 

DERDE DANSFEEST 
ingericht door het arrondissc-
mentsbestuur op zaterdag 20 
februari 1965 te 20 uur in de 
Gemeente'ijke Feestzaal, Mar-
telarenlaan te Kessel-lo 
Orkest Peter Philips speelt ten 
dans om 90 uur 30. 
U wordt allen verwacht met 
familie, vrienden en kennissen, 
want, 
dit wordt HET dansfeest ! 

VILVOORDE 
Het nieuw bestuur is zijn wer

king begormen, met het aanwer
ven van nieuwe leden en abon-
nenten op ons weekblad « De 
Volksunie ». 

De uitslag is bevredigend, bl] 
het nieuwe Jaar werden er reeds 
22 nieuwe leden en een 30-tail 
abonnenten aangeworven. 

Leden en abonnenten gaat zo 
voort; s teunkaarten zijn beschik
baar bij de bestuursleden. 

Eten verkiezmgsbladje zal ten 
gepaste tijde verschijnen voca: 
Vilvoorde en omliggende, het be
stuur vraagt medehulp van u al
len om hieraan mede te werken. 
Artikels en rubrieken voor dit 
bladje aan volgend adres « Volks
unie » Roger de Grimberge 31, 
Vilvoorde. 

Volksunie Vilvoorde werkt mee 
aan de aanstaande parlements-
overwinning. 

MOLENBEEK 

Op 20 februari groot bal te Mo
lenbeek. 

Alle VUunlngen tdt Brussel en 
omgeving houden die da tum vrlll 

UM6URG 

tonale gevolmachtigde. Plet Van 
Venckenray, Bosstraat 16 te Maas
eik. 

NEEROETEREN 
Op woensdag 27 januar i vond te 

Dilsen een propagandavergadering 
van de afdeling plaats, waar te
vens op officiële wijze een bestuur 
werd samengesteld. 

De provinciale voorzitter, Drs. 
De Gi-aeve, voerde hier het woord 
over de politieke aktualiteit en de 
vooruitzichten voor de nabije toe
komst. 

Opmerkelijk was, dat hoofdzake
lijk de jongeren hier vertegen
woordigd waren. 

Als bekroning van de bijeen
komst werden een aanta l plannen 
uitgewerkt en afspraken gemaakt 
voor de aktiviteiten van de eerst
volgende weken. 

M. Boutsen, M. Jacobs, J . Moors, 
B. Vandersteegen en P. Van Ven
ckenray bedeelden pi-opaganda-
materiaal aan de verschillende 
kerken van Neeroeteren en ge
huchten. De uitermate gunstige 
reakties hebben nogmaals bewezen 
.dat onze mensen hoe langer hoe 
meer doordrongen worden van de 
Vlaamse idee. 
Abonnementenslag. 

Een speciale pluim verdienen 
wel Piet Van Venckenray en Hu
go Telen, die zopas hun vijftigste 
nieuw abonnement binnenstuur-
den. 
Kolportages. 

Aanstaande zondag verleent de 
kantonale propagandaploeg h a a r 
medewerking in de gemeenten Ei-
likom, Meeuwen, Reppel en Wau-
berg in het kanton Bree-Peer. Van 
hun kant zullen Ponske Gijsels 
en zijn mannen daarna een hand
je komen toesteken in Maaseik. 

OOST-YLAANDEREN 

GENT 
Onder druilerige weersomstan

digheden hebben wij op 24 janua
r i 11. met een flinke kolportage-
ploeg van 16 man öe stad Zelzate 
uitgekamd. Niettegenstaande het 
rode aspect van de stad, slaagden 
wij er toch in een verkoop van 
127 nummers te realiseren. Wij 
stelden echter vast da t in die 
hoek van het arrondissement de 
vu- idee nog op onvoldoende wijze 
is dOOTgedrongen, zodat daar spe
ciaal zal moeten worden gewerkt. 
Het jeudig bloed dat de pas ge
stichte afdeling van Zelzate uit
maakt , waarborgt echter een door
gedreven en efficiënte werking. 

BRABANT 

BRUSSEL 
B«i. 

Zraterdag 27 februari te 21 uur 

MAASEIK 
Kiesfonds kanton Maaseik. 

Onze propagandaploeg is meer 
dan aktief. 

Mogen wij van U dan ook vra
gen dat U haar steunt in het voor
uitzicht van de zware en dure 
kiesstrijd? U kan dit doen door 
tiw (milde) bijdrage te storten op 
postrekening 9291.78 van onze kao-

Het volgende programmapimt 
voorziet een weritocht in het 
Gentse stadscentrum op zaterdr.g 
S Januari 1965. Verzameling om 3 
uur aan de Roeland. 

Wij, doen nogmaals een warme 
oproep tot allen die de durf en de 
moed hebben om gedurende een 
tweetal uren in het stad.scentrum 
te kolporteren. Wil kunnen niet 
genoeg het belans van deze werf-
tocht ondp'-.strppen, sezien de za
terdagnamiddag praktisch gana 
het arrondissement is vei-t°9ren-
woordii^d onder de vorm van win
kelende dames en heren. 

Houd nu ook de datum van 
14.2.65 vrii daar wi1 on die datiun 
naar Eeklo gaan. On aanvraag van 
de plaats=li''ke afdeling, t-̂  er ook 
een bükomende kolnortage voor
zien op zondag 21.2.65 te Merel-
beke. 

Vergeet niet dat wij ditmaal een 
klinkende overwinning moeten af
dwingen In ons aiTondissement, 
daarom is voor ons nu reeds de 
verkiezingsperiode aangebroken. 
Onze kordate verschHning in he t 
openbaar is de beste propaganda 
en waarborgt een gunstige invloed 
op de verkiezingsuitslag. Wij re
kenen daa,rom op de medewerking 
van iedereen. 

ST AMANDSBERG 

Op de talrijk bijgewoonde le
denvergadering werden acht nieu
we leden Ingeschreven. 

Vooraf werd beslist da t de ver
dere politieke werking voor en op 
de gemeente onder de benaming 
« Volksbelang », zoals voor de ge
meenteraadsverkiezing van 11 ok
tober n. plaats had met overwel
digende bijval, In de naas te toe
komst zal voortgezet wcH-den. 

Het lokaal café §t. Amand, waar 
zowel de Volksunie- als de Volks
belangvergaderingen zullen plaats 
vinden is gelegen op de Antwerp
sesteenweg 119, 

De zitdagen van « Volksbelang » 
zullen Iedere week om beurten 
door onze vier gemeenteraadsle
den in het lokaal gehouden wor
den dinsdagavond van 20 tot 21 
nur.n.a.w. door de heren Mau-
ri ts CToppieters, Georges De Ke
gel, J a n Ritzen en Dries Oalu-
waerts. 

Een lichte wijziging in het 
Volksuniebestuur werd doorge-
voerd, zodat dit er nu als volgt 
uitziet : 

Voorzitter : Smet Nestor, Hoge-
weg 206, tel. (09)51.14.74. Secretar 
ris : Hebbelinck Marcel, Kunst 
s t raa t 99. Schatbewaarder : Claeys 
Roland, Lijnmolenstraat 138. So
ciaal dienstbetoon : Robbrecht 
Pirmin, Alfons Braeckmanlaan 
177, tel. (09)28.46.41. 

Andere leden : Behiels Acihieil, 
Etai. Mayensstraat 40. Claeys Ru
di, Triphon, Vinkenlaan 21. Mon
profit Adolf, Klauwerstraat 7. 

DEZE WEEK OP UW SCHERM 
ZONDAG 
14.30 : Voor boer en tuinder — 
15.00 : Kapitein Zeppos. 8e episode 
— 15.25 : Ons dorpje filmrepor-
tage — 16.15 : Vollcsconcert, door 
de Philharmonle van Antwerpen, 
o.l,v. Steven Candael — 16.45 : De 
Pllntstones (67e afl.) — 17.10 : 
Volleybal. Reportage van de wed
strijd Brabo-Honved — 18.35 : 
Sportuitslagen — 18.40 : Klein, 
klein kleutertje — 19.00 : Het huis 
met de zes zusters. Japanse film 
— 19.45 : De avonturen van Popeye 
— 19.55 : Weerbericht en mede
delingen — 20.00 : TV-nleuws — 
20,15 : Sportweekend — 20.45 : 
Robert en Bertrand, muzikale ko
medie op tekst van Alice Toen, m.et 
muziek van verscheidene componis
ten — 21.55 : Experimentele films 
— 22.35 : TV-nieuws. 

MAANDAG 
14 05 : Schooltelevisie — 19.00 : 
Zandmannetje — 19.05 : Filmmu
seum van de schaterlach — 19.20 : 
Tienerklanken — 19.55 : De Weer
man — 20.00 : TV-nleuws — 20.30 : 
Openbaar kunstbezit « Herbergto-
neel > door Adriaen Van Ostade — 
20,40 : Echtscheiding op zijn Ita
liaans, satirische komedie van Ple-
tro Germl met Marcello Mastroiannt 
en Danlella Bocca — 22.40 : TV-
nleuws. 

DINSDAG 
14.05 : Schooltelevisie — 18.45 : 
Teletaalles : ^jrans. 9e les : En taxi 
— 19.00 : Zandmannetje — 1905 : 
Tijd voor ü — 19.30 : De Pllnt
stones. 68e afL : De vermagerings
kuur — 19.55 : Hier spreekt men 
Nederlands — 19.59 : Weerbericht 
— 20.00 : TV-nleuwa — 20 25 : 
Dokter Ben Casey. 6e af. : Ik wacht 
op u — 21.15 : Panorama — 22.00 : 
Gastprogramma. De liberale ge
dachte en actie — 22.80 : TV-
nieuws. 

WOENSDAG 
17.00 : Televlsum — 18.00 : Jeugd-

^televlsle — 19.00 : Zandmannetje 
— IS.05 : a ichard Leeuwehait : 

De arend en de leeuw. (5e afl.) — 
1«,30 : Zoeklicht — 19,55 : De 
Weerman —- 20,00 : TV-nleuws — 
20,20 : Eerlijk en ongelogen, TV-
spel door John Mortimer — 22 40 : 
Zoeklicht — 23,10 : TV-nieuws. 

DONDERDAG 
14,05 : Schooltelevisie — 19,00 : 
Zandmannetje — 19,05 : De heer
sers van Venus : De manneit met 
de zes vingers, 8e afl. — 19,20 : 
Penelope — 10,55 : Hier spreekt 
men Nederlands — 19,59 : Weerbe
richt — 20,00 : TV-nieuws — 20.25 : 
Van de hak op de tak, ontspan
ningsprogramma van en met Yvon
ne Lex — 21,00 : ' t Is maar een 
woord — 21,40 : Première, Frag
menten uit de nieuwste films — 
22,05 : Gastprogramma, Het vrije 
woord : Lekenmoraal en -filosofie 
— 22,35 : TV-nieuws. 

VRIJDAG 
18.45 : Teletaalles : Frans. 10e les : 
L'arrlvée chez les Dulao — 19.00 : 
Zandmannetje — 19.05 : De wereld 
is klein : De hobolos — 19.30 : 
Tienerklanken — 19.55 : De Weer
man — 20.00 : TV-nleuws — 20.25 : 
Mariene Dietrich zingt — 21.00 : 
Mens en geluld, wetenschappelijk 
programma over de gelulden die 
ons dagelijks omringen — 21,45 : 
TV-nleuws — 21,55 : Negen dagen 
van een j£iar, film van Michael 
Romm met Alexel Batalow, Tatiana 
Lavrova en Innokentl Imoktou-
nowskL 

ZATERDAG' 
10.30 : Volksuniversiteit — 16,55 : 
Muziek voor jonge mensen — 17,45: 
Schooltelevisie — 18,55 : Zandman
netje — 19,00 : Dierenwereld : 
Reptielen — 19,25 : Autorama — 
19:56 : Hier spreekt men Neder
lands — 19,59 : Weerbericht — 
20,00 : TV-nleuws — 20 25 : De 
Wijkagenten : Een beest van een 
kapitein (13e afl,) — 20,50 : Het 
Europees Festival van het Lichte 
Lied 1965, Uitzending van de Bel
gische finale — 21,40 : Echo — 
22,10 : Suspens : Geheime docu
menten (13e en laatste all.) — 
33.16 : TV-nleuws. 

VOOR 

KENNISMAKING, 

HUWELIJK 
Schrijf om kosteloze 
brochure, documentatie 
en lijsten naar 

DE 
GELUKKIGE 
TOEKOMST 

Postbus, 11, Delnze:" 
of naar : 
Postbus, 381, Antwerpen? 
of naar : 
Postbus, 149, Gent; 
of naar • 
Postbus, 231, Brussel t. 
Het groot, ernstig, oor
spronkelijk Vlaams Hu
welij kswerk 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. 

OOK VOOR ü EEN 
LEEUWENSCHILD 

Dit p r a c h t i g leenwensehf ld 
w o r d t D thnisbes te ld door onz* 
d iens ten indien a 325 F s to r t o p 
pos t r eken ing 1476.97 van de V.U. 
te Brussel . Seicretar iaat : M. La-
m o n n i e r l a a n 82. 
U kun t ook betalen als volgt t 
bij a f lever ing 125 F + 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 1 
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ANTWERPEN 

DEURNE 
Ketogittg. 

Op zaterdag 8 februari 1965 
r icht de Volksunie Deurne een 
grote protestbetoging in tegen de 
lakSe houding van Burgemeester 
en Schepenen bij de bestrijding 
van de watersnood. 

Met de regelmaat van een klok 
en dit sinds Jaren hebben de in-
w<Hters van deze gemeente af te 
rekenen met overstromingen. 
Zwaar geldelijk verlie» en bescha
diging aan meubelen en woningen 
«Ijn 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 te nemen! Iedere afde
ling dient hier een afvaardiging 
van minstens tien man naar toe 
te sturen 

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

Wij laten onze vrienden van 
Deurne niet in de steek, daarom 
alten naa r Deurne. 
Verzameling. 

Hoek Lakborslei en Ten E e k h o 
velei te Deurne (N) op zaterdag 6 
februari 1965 om 14 uur 30. 

(Tram 10 — afstappen Ctogels-
plein.) 

(Tram 12 — afstappen Ten Eek-
hovelei.) 

MECHELEN 
Vlaamse Klub IVÏechelen. 

Het winterfeest van de Vlaamse 
klub vindt dit jaar plaats op zater
dag 13 februari m de zaal «A.B. 
C.», Veemarkt. 

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

MORTSEL 
Lokaal Xijl. 

Eindelijk is het zo ver! Ons 
Vlaams Huis wc«rdt terug hele
maal opgeknapt. Nog enkele da
gen en de zwartgerookte muren 
en gebarsten ramen behoren tot 
het verleden. De heropening ia 
voorzien voor zaterdag 13 februa
r i 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 », 
Appeldonkstraat 87, te ' Willebroek 
(tel. 38.75.35) : feestavond, ge
volgd door gezellig samenzijn. 

Demokratische deelnemmgsprijs: 
30 P. 

Inschrijven bij : lokaal Amber; 
Café UUenspiegel (hij J a n De 
Laet ) ; Theo De Block Breendonk-
Btraat 77, Willebroek; Lode Ver-
strepen, Jozef Wautersstraat 102 
Willebroek. 
Sociaal dienstbetoon. 

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

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

Volksvertegenwoordiger Reimond 
Mattheyssens. 

BRABANT 

KESSEL-LO 
Derde dansfeest van het arr be

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

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

I/EUVEN 
De volgende openbare vergade-

ï ing van de VFS vmdt plaats op 
vrijdag 19 februari 1965 in het 
c Huis der rechten », Albertlaan 
40, te Leuven en begint te 20 uur 
•t ipt . 

Die avond krijgen wij dan een 
debat over de grondwetsheraie-
Bing tussen afgevaardigden van 
de %TfKt iwrtijeii die het niet ena» 

sijn met de geplande grondwets-
höTuening en de besluiten van de 
ronde - tafel - konferentie terzake. 
Voor de P W spreekt Mr. Herman 
Van der Poorten, volksvertegen
woordiger en voorzitter van het 
Vlaams Liberaal Verbond, de 
Volksunie wordt vertegenwoordigd 
door Mr. Schillz, gemeenteraads
lid. Ongetwijfeld een interessante 
avond. 

WEERDE 
Op 6.2.1965 te 20 uur te Weerde 

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

De afdeling richt een hartelijke 
<^proep tot alle leden en sympati-
santen om deze feestavond, die 
het begin ui tmaakt van haar ak-
tie i a de 4 omliggende ge
meenten, met hun aanwezigheid 
te steiinen. 

LIMBURG 

HECHTEL 
Ook hier had onder leiding 

van Hugo Telen een kolportage 
plaats, die veel bijval genoot. 

LIMBURG 

Voor alle Vlaams Nationalisten 
van Limburg. 

Op zaterdag 13 februari 1965 
zal Vriendenband een bal inrich
ten in ontspanningsoord Esmer
alda te Peer. 

We vragen aan al de leden en 
sympathisanten uit Limburg de-
«e avond vrij te houden. Eerste 
dans te 20 uur - Toegang 30fr. 

Plaatsbespreking ; Tel. 39398. 
(iWijgmaal ). 

Organisatie : Hugo Telen. 

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 orkesj 
( The Players ». Iedereen wordt 
stelüg uitgenodigd. 

Onder leiding van Hugo Telen 
heeft de kantonale werkgroep m 
deze gemeente, een suksesrijke 
kolportage gehouden. 

OOST-YLAANDEREN 

DENDERLEEUW 
Zaterdag 13 februari te 20 uur 

eerste Volksuniebal van de afde
ling. Het orkest van Harry Pin-
kq speelt ten dans in de salons 
van het bier- en paUngshuis 
c Plezante Hof », steenweg <^ 
Aalst te Denderleeuw. Deelname 
in de onkosten 30 P. Kaar ten zijn 
zoals gewoonlijk te verkrijgen bij 
alle bestuursleden en in de loka^ 
len « De Klok » en «t Palings-
huis ». De opbrengst van dit bal 
komt ten goede asm de arrondis-
sementele propaganda bij de aan
staande verkiezingen. 

DENDERMONDE 
Gemeenteraadszitting. 

De eerste vergadering van de 
nieuwe gemeenteraad heeft ieder
een duidelijk gemaakt dat het 
makke gedoe tot het verleden be
hoort. Dit is de eerste grote ver
dienste van de groep die de nieu
we parti j « Volksbelang » gelan
ceerd heeft. 

De Dendermondenaren zullen 
da t sti laan inzien en steeds meer 
waarderen. 

Het voorstel oudburgemeestw 
Portmans tot ereourgemeester te 
verheffen werd met 10 stemmen 
aangenomen. De Heer E. BuyiSi 
van de groep Volksbelang bracht 
hulde aan dhr Portmans als hoog
s taand mens, maar onthield zich 
bij het gesjacher met eretitels. 

OUDENAARDE - RONSE 
Kolportatie 

Gehinderd door technische 
moeilijkheden hebben wij zondag 
24 januar i verzaakt aan de ge
plande kolportatie in de s tad 
Ronse, rekening houdende met 
getaeui-lijke onverwachte moeilijk
heden, hadden wij eveneen» toe
lating voor kolportatie in de g«>-
nieene Wortegem aangevraagd. 

De kolportatie welke aldus la
ter s tar t te en dit in een gutsen
de regen, kende een schitterend 
resultaat. 

Op slechts enkele u iea werden 
100 biaden verkocht. 

WEST-VLAANDEREN 

ASSEBROEK 
Het ven-uimde afd.- bestuur ver

gaderde samen met de plaatselijk 
gekozene, dhr R. Reynaert. Er 
werd besloten tot half februari a.s. 
een bizondere inspanning te doen 
om het getal abonnementen nog 
hoger te krijgen. Een verhoogd 
aantal proefnummers zal worden 
rondgestuurd en iedere zondag 
zullen ploegen van twee bestuurs
leden een aantal adressen bezoe
ken. Begin februari a.s. zal een 
algemene ledenvergadering worden 
gehouden; ter dier gelegenheid 
zullen de kandidaturen voor de 
a.s. wetgevende verkiezingen wor
den open verklaard. Verder werd 
nog de wijkindeling, de financiële 
mobilisatie en het kasverslag be-
sipix)ken. 

BRUGGE 
Het afd. bestuur werd verruimd 

zodat alle wijken van de s tad 
thans vertegenwoordigd zijn : het 
aldus verruimde bestuur droeg 
tandar t s H. Dejonghe als voorzit
ter van de afd. voor. Bij vergade
r ing van 20 jan. U besliste de afd. 
in te s taan voor één kolportage 
per maand. Gevolg gevend aan de 
oproep van de werkgroep « orga
nisatie en propaganda » werd de 
inrichting van het avondfeest van 
13 maar t a.s. op lokaal vlak me
de voorbereid o.m. : door het op
sporen van advertentie-gevende 
firma's en door het inzamelen 
van prijzen voor de tombola. 
Werftocht. 

Niettegenstaande het druilerige 
weer, werd op zondag 24 jan. U. 
de kolportage te Beernem met 
sukses hernomen. De kolportage-
ploegen dienen echter dringend 
aangevuld en wie zich tot deel
name verplichtte, behoort ook op 
post te zijn( 
Vergadering. 

De werkgi-oep < redaktie » ver
gaderde op 22 januari 11. Naast de 
lijst van te bevragen kandidaten 
werd een schema van konkrete 
belangstellingspunten opgemaakt. 
De werkgroep zal telkens om de 
14 d. op maandagavond samenko
men. Aan de afd. wordt aange
zegd dat zij het stellen van de 
kandidaturen moeten open verkla
ren en de kandidaten moeten 
voordrageii aan de sekr van de 
werkgroep « redaktie », J. Frai-
pont, Leiselestr. 104, St. Michiels. 

Als publieke inzet voor de kies-
strijd voorziet de werkgroep « Or
ganisatie en Propaganda » op ssa-
terdag 13 maar t a.s. een luister
rijk avondfeest in de zaai « Schut
tershof », St. Kruis. Dit avond
feest dat plaats vindt onder het 
thema « 10 jaar Volksunie », zal 
worden aangekondigd bij middel 
van een advertentie-brochtu'e, die 
voor onze .handelaars en midden
standers het ideale middel vormt 
en om hun zaak te adverteren en 
om de goede strijd te steimen. Ver
spreiding op 3.500 ex. gewaar-
boigd. • Advertenties per vierde 
blad : 325 F per half blad : 626 
F, per volledig blad : 1.000 F, tel
kens taks inbegrepen. Laat ü ïiiet 
pramen, stuur nu Uw_ advertentie 
door aan dhr M. Göethals, Moer-
str. 38, St. Andries, tel. 163.56. Het 
avondfeest voorziet ook een reuze
tombola waarvoor op hetzelfde 
adres prijzen woi"den verwacht. 

Werking « Vlaamse Vrouw » : 
op, woensdag 20 jan. 11. namen 
een twintigtal dames deel aan ge
leid bezoek in het instituut voor 
gehandikapte kinderen te Gits. 
De aanwezige dames waren opge
togen over dit initiatief. De kring 
« Vlaamse Vrouw » komt elke 2de 
donderdag der maand te Brugge 
samen. 

ST ANDRIES-JABBEKE 
Op de afd. vergadering van 22 

jan. 11. mocht vastgesteld worden 
dat te Jabbeke rond dhr Adriea 
Devriendt een nieuwe kern is g;e-
groeid. 

Een samenkomst, ter verdedi
ging van de landbouwers-belangen, 
vond inmiddels te Jabbeke plaats 
op 26 jan. 11. 
ST KRUIS 

Een verruimd bestuur vergader
de op 22 jan. 11.; men besliste 
een bizondere inspanning te doen 
opdat het avondfeest van 13 maar t 
a.s. ten volle zou slagen. In de 
schoot van het afd. bestuur werd 
Mvr J. van Vlaenderen bereid ge
vonden om op dit avondfeest als 
gastvrouw te fimgeren. Verder 
werd aandacht besteed aan de ta
ken van de verschillende werk
groepen in arr. verband, aan de 
leden- en abonnementenslag. ea 
aan het ophalen van de vrijwür 
lige steun. 

P e l s ? 

Een bontjasje ? 

Een bontmantel ? 

wendt U vol vertrouwen 
tot het huls 

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

Alle inlichting op verzoek. 

SCHUIMRUBBERMATRASSEN 
met 
Gebreve tee rde 
bedekkings lagen 

RESSOUTMAÏRASSEN 
(Brevet - 529768) 
met 
ü e b r e v e t e e r d e ka rkas sen 
(Brevet - 512767) 

.STAR* 
T E Z E L E (O. VL.) 
G E W A T T E E R D E BEDSPREIEN 
WOLLEN D E K E N S 
Tel . (052) 44641 en 44642. 

Indien U geen verkoper 
in u w omt rek kent s tuu r 
ons een kaar t je en w e 
zenden U het ad res van 
de d ichts bijgelegen ver
koper S ta r Zele. 

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

Alle zater- en zondagen 
Oppe r Beieren orkes t . 
S temming - plezier . 
Alle dagen, 's middags en 
's avonds bes te keuken , 
n ie t d u u r . 
Vanaf 's m o r g e n s 
tot 's nach t s 
koud buffet en koffie. 
Bijzonder inger ich t voor 
groepsre izen scholen enz . . . 
P a r k i n g voor b o n d e r d e n 
au tobussen en auto ' s . 
Alles p r ima verzorgd 
en goedkoop. 

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

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

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 ie lokalen de ech te 
D o r t m u n d e r T h i e r b r a u 
d r i n k t met de 2 Hert jes . 

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

DORT THIERBRAUHOF IV 
Autosnelweg Aalst, 

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

Aanbevolen 
Huizen 

HEf?BER6EN 

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

Mosselen - Paling 
Uitbater : Jan Brugmans 

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

« PETER BENOIT » 
Frankrijklei 8 Antwerpen 

Op doorreis te Aalst : be
zoek het Vlaams Huls 

« DE VRIENDSCHAP 
Kerkstraat 9 

(blJ Grote Markt) 

Bar Bowling Buffet 
OOSTHOEK 

Oosthoekstraat 17 
KNOKKE - Tel. 63.811 

VLAAMS HUIS 
Ijzerlaan 82 Tel. (051)50749 

DIKSMUIDE 
üitb. Leo Vreese 

Feestzaal voor groepen 

ELEC. APPAR. 

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

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

BOUWEN WONEN 

De specialist der 
standaarddeuren 

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

Plastic vloer en trapbedek-
klngen Dellflex - Taplflex 
ena. Inlichtingen : 
Claessens-Cornelis Schut-
•tr. 18 Deurne T. 36.13 12 

Voor uw modern interieur 
EURO-DOMI 

Kruldtulnlaan 6 Brussel 
met Geschenken-kelder 

Bouw- veranderings
herstellingswerken 
SEGERS Adriaan 

Steynstraat 187 
Hoboken TeL (03)37.43.81 

BOEKEN TIJDSCHR. 

Voor al OW Vlaamse iektuur 
Eén adres : 

Boek- en dagbladhandel 
Paul BEQUET 

Nassaustraat 6 Antwerpen 

H O T E L • R E S T A U R A N T 

Bezoek het Payottenland 
goede spijzen vindt ü in 

afspanning 
« DE KROON n 

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

R Vlaams Huis n Knokke 
Kamers voL pension -

gezellige sfeer 
Vermindering v groepen 
ElisabethL 105 T 632.78 

Vlaams Huls Breugrhel 
de Smet de Naeyerlaan 141 

BLANKENBERGE 
Telefoon : (050)41637 

Vol Pension. 30 kamers 

U U R W E R K E N 

Zwitserse uurwerken 
bij 1 icester uurwerkmaker 

SLAETS 
Dewlnterstr. 11 Oudergem 
T. 72.45 43 terminus tr 35 
1« % kortlnc ledea V.C. 
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H ERTOGINNEDAL heeft de 
bewuste Vlamingen verbaasd en woe
dend gemaakt. De grondwetsherzie
ning, in de zin zoals ze thans door 
de twee grote kleurpartijen beslist 
^erd, heeft hen tegen de grond ge
spijkerd. 

[ Dingen, die tot nog toe slechts voor 
de Volksunieaanhangers klaar waren, 

evenmin nog gesproken wordt over de 
oplossing van de Vlaamse grieven. 
Thans spreekt men alleen nog over 
de oplossing van de grieven van de 
franstaligen d.w.z. over de voorrech
ten van het herrenvolk in België. 
Thans spreekt men alleen nog van een 
2-3 grendel en van een 3-4 grendel. 
Thans wurgt men de demokratie. In 
plaats van de meerderheid van 51 % 

Brussel een démokratischê schijn te 
geven in Vlaanderen. 

H ET gevolg is dan ook dat 
één diskussie beslecht is in alle 
Vlaamsbewuste kringen, en wel de 
diskussie of de Volksunie een zweep-
partij moet zijn dan wel een Vlaam-

DE VALSSPEL 

DOOR WIM JORISSEN 

aijn thans helder geworden voor een 
nieuwe bevolkingslaag van enkele 
honderdduizenden. 

Deze mensen begrepen het niet 
meer hoe de grote partijen altijd de 
Volksunie en haar program bestreden 
hebben met de verwijzing naar het 
groot argument dat de Vlamingen de 
meerderheid waren in de Belgische 
s taat en dat die meerderheid ( = zij) 
wel zou zorgen dat alles geleidelijk in 
orde kwam. De Volksuniemensen la
boreerden volgens hen nog aan een 
minderwaardigheidskompleks. Die ke
ken nog te veel naar een verleden 
waar de Vlamingen inderdaad onrecht 
aangedaan werd. Maar dat verander
de geleidelijk en vlug. Vlamingen 
werden immers baas in de staat. 

Wanneer dan voor het eerst de 2-3 
grendel opdook op het C.V.P.-kongres 
einde '61, dan werd duidelijk bepaald 
dat dit slechts zou toegepast worden 
nadat al de Vlaamse grieven wegge
werkt zouden zijn. 

J. HANS wordt over deze 
, rooskleurige toekomst van de Vla

mingen niet meer gesproken zoals er 

zal het land beheerst worden door een 
minderheid van 23 %. De « Holland
se » rekenkunde van 1815-1830 wordt 
vervangen door de Belgische reken
kunde van 1965 : 77 is meer dan 23 
in plaats van het demokratische 51 
is meer dan 49. 

M ETEEN is het klaar ge
worden voor alle politiek denkenden 
dat de Vlamingen in de kleurpartijen, 
in alle kleurpartijen, maar meetellen 
voor spek en bonen, dat in dit land 
andere machten heersen dan de zui
ver demokratische. Machten die de 
partijleidingen stevig in handen heb
ben en die zo de Vlaamse meerder
heid in die partijen goedschiks of 
kwaadschiks uitschakelt. Wij kennen 

-allen die unitaristische machten : 
Kapitaal, Hof, Kerk, Loge en Leger. 

Meteen is het ook klaar geworden 
dat de Vlaamse kleurpolitici tot niets 
dienen. Dat zij de blindedarm zijn 
van de Belgische politiek. Dat zij al
leen dienen om de diktatuur van de 
Brusselse franstalige machten in 

se massapartij. De zweep op gedro
geerde paarden helpt niet. Die zijn 
gevoelloos geworden. De Vlaamse 
kleurpolitici moeten afgeschreven 
worden. Totaal. Omdat zij Vlaande
ren bij de grondwetsherziening totaal 
afgeschreven hebben. Geen enkele 
Vlaamsgezinde — hij weze christelijk 
niet-christelijk of vrijzinnig — kan 
thans nog aarzelen. Zijn plaats is 
niet meer in de kleurpartijen, zijn 
plaats is in één grote Vlaamse partij . 
Die partij te bouwen zal de taak zijn 
van de Volksunie samen met de vele 
nieuwe mensen die thans toetreden. 

Meteen verandert dit het gezicht 
van de Volksunie. Uiteraard hebben de 
nieuwe mensen die toetreden een 
ander verleden. Zij zijn niet gedwon
gen geweest jarenlang te vechten in 
de afzondering, wat bij velen onder 
ons een eigen mentaliteit meegebracht 
heeft. Uit de versmelting van de 
oudere zal fataal een andere geest 
groeien omdat onze politieke macht 
groter geworden is en we meer 
rechtstreekse ver antwoor deli j kheid 
krijgen. De nieuw toegetredenen zul
len veranderen omdat zij hun vroe
gere partijen afgeschreven hebben en 

de toestand In een nieuw licht be
kijken. De mensen van het eerste uur 
zullen veranderen omdat de omstan
digheden gewijzigd zijn. 

VF ROEI betekent verande
ring. Men moet zich aanpassen wil
len of niet. Wie dat niet kan zal zich
zelf uitschakelen. Dat is nu eenmaal 
een wet waaraan niemand wat kan 
wijzigen. 

De groei van de partij willen belet
ten door dwaze verdeeldheid te zaai
en is anderzijds het spel van de kleur
partijen spelen, het spel van de vij
anden van het Vlaamse volk. Ook dat 
is klaar voor iedereen die ook maar 
een ogenblik nadenkt. Wie in derge
lijke houding zou verstarren bepaalt 
dan ook zelf de houding die alle po
litiek bewuste Vlamingen tegenover 
hem zuilen aannemen. 

Binnenkort houden de twee rege
ringspartijen hun gestroomlijnde 
kongressen. Voor iedereen zullen die 
duidelijk beklemtonen dat hun rol in 
Vlaanderen uitgespeeld is Het wordt 
dus tijd voor een groot Volksunieof-
fensief, met eroot dinamisme aange
vat 

Het doel waarvoor onze parti] ge
sticht werd, aan Vlaanderen een ei
gen politieke struktuur te gever door 
het federalisme, komt dichterbij. 

W IJ hebben thans onze kans 
de parti] met een sia? in grote mate ue 
verruimen en te versterken. Wij moe
ten die kans waarnemen met al onze 
energie 

Op een ogenblik dat de traditionele 
anti-Vlaamse partijen heel de toe-
konist vah onze Vlaamse jeugd wil
len hypotikeren en vergooien, past 
voor ons maar een taak. Die taak is 
een groot offensief. Een offensief met 
inzet van al onze krachten, een of
fensief met inzet van alle krachten 
die zich beschikbaar stellen. 

Dit offensief zal duren tot de par
lementsverkiezingen de Vlaamse 
kleurpolitici zullen duidelijk maken 
hoe men in Vlaanderen over hen oor
deelt. 

Vlaanderen, 134 jaar lang vernederd 
en uitgebuit, is thans sterk genoeg 
om zich niet te laten wurgen. 

De kleurpartijen zullen het voelen. 

Interfonie 
Geluidsversterking in de perfektie voor 
zalen - reklamewagens • kerken - Kuis
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. 

KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS 

[ET GEVAAR BELOERT U TE ALLEN KANTE I U MOET VERZEKERD ZIJN 1 
• VOOR UW LEVEN, 

• UW AUTO 
• UW HUIS. 

• UW MEUBELEN 

ladpleeg ons, U zult er baat bij vinden. 

Uaarom slechts één adres : 

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

ATIONALE LOTERIJ 
60MILJOEN'TE WINNEN 

SPECIALE LEITETRANCNE 

TREKKING OP 22 FEBRUARI 

HOGE LOTEN 
van 

10.000.000 F 
2.000.000 F 

1.000.000 F 

520.000 F 

58.005 LOTEN van 

200.000 F tot 400 f 
+49 froosflolen 
van 20.000 F 

HET filLIBT 200 P 
HET TIENDB 2f p 


