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KLAARH
Er viel niet aan te twijfelen dat de B.S.P - eri^
C.V.P.-kongressen het akkoord over de grondwetsherziening zouden bekrachtigen. Hét heeft
ons zelfs niet verbaasd, dat op beide kongressen
praktisch geen spoor van Vlaams verzet te bekennen viel. Bij de C.V.P. waren de heren Derine
en Van den Daele de enigen, om de stem te ver^
heffen...
Wat onze tegenstrevers betreft, is er thans volkomen klaarheid ! Verder in dit blad brengeu
wij een tekst die glashelder aantoont, wat de
voorgestelde grondwetsherziening voor Vlaanderen in feite betekent; deze tekst ontleent
goeddeels zijn belang aan het feit dat hij afkomstig is niet van de Volksunie of van de apolitieke Vlaamse strljdformaties, maar van een
groep binnen de Vlaamse CV.P.
Door hun goedkeuring te hechten aan het akkoord voor de grondwetsherziening hebben beide
regeringspartijen bekrachtigd, dat de minorizatie van de Vlaamse demokratische meerderheid
voortaan grondwettelijk moet vastliggen. Meteefi-simteff botai partijen totaal de m'ögêllikheid af. om nog een -beroep te kunnen doen op
de Vlaamsgezinde kiezers, op de Vlamingen voor
wie de demokratie geen dode letter is.
Ook wat de P.V.V betreft is er klaarheid Het
geschipper van de Vlaamse liberalen kan niets
veranderen aan het feit. dat de P.V.V onder
druk van haar chauvinistiscne en anti-Vlaamse
Brusselse vleugel afstand heeft genomen van
het akkoord betreffende de grondwetsherziening. Hadden de fanatici van de oasis francophone het anders beslist, de Vlaamse liberalen
zouden met evenveel ijvei het tegenovergestelde
verdedigd hebben van wat zij thans verklaren.
Wat onze tegenstrevers betreft, is er niet de geringste twijfel ; nooit was het zo duidelijk d a t
de drie kleui partijen zich onverzoenlijk aan de
kant van de anti-Vlaamse machten hehben geschaard.
.
Ook wat onszelf betreft, is er thans klaarheid.
Op dezelfde dag dat de beide regeringspartijen
kongresseerden, vergaderde het hoofdbestuur
van de Volksunie om met de grootst mogelijke
eensgezindheid de beslissingen te treffen die elders in dit blad zijn opgenomen.
Aan de vooravond van een harde en beslissende
verkiezingsstrijd heeft de Volksunie zichzelf t e ruggevonden in een eensgezindheid, die de
beste waarborg is voor de verovering van het
succes in de komende maanden.
Er mag thans niet meer worden geaarzeld en
geen enkel ogenblik nog gewacht : samen moeten wij onmiddellijk de hand aan het werk slaan
om in de zeventien arrondissementen van het
Vlaamse land de verkiezingsslag in te zetten.
Na een korte tijd van verwarring is het duidelijker dan ooit dat in en mét de Volksunie —
een Volksunie met een open geest en een open
organisatie — Vlaanderen zijn enig verweer-i
middel heeft tegen zijn grondwettelijke mino-«
rizatie en vernedering.
tvo.
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Geachte Heren,
Deze teief In verband met het
etukje van de heer H.V. uit BrusBel in uw nr. 6 van 6 dezer.
Ik vind d a t de heer H.V. hier
de vinger op de wonde legt en d a n
vooral in Terband met de taalveribastering. Dit' versch'jnsel komt
•Wel bijzonder sterk tot uiting in
de uitssendingen van de BRT, doch
ook in de Vlaamse pers (zelfs de
Vlaams-nationale), de openbare
besturen, handel en nijverheid,
ontspanningsleven, opvoeding e n z ,
kortom in gans ons openbaar leven.
Men k a n opwerpen d a t iemand
die middelbare studies heeft gedaan, de vreemde bastaardwoorden stuk voor stuk begrijpt. Dit
Is ongetwijfeld juist, vooral als
het hogere middelbare studies betreft. Men steunt zich immers op
de kennis van h e t Frans, h e t Latijn, h e t Engels enz.
Maar met evenveel recht kan ik
beweren d a t alle oudere lieden,
die slechts een lager (en gebrekkig) onderwijs hebben genoten,
alsook de meeste jongeren, die
slechts tot h u n 14 jaar naar school
gingen, deze woorden niet kimnen
begrijpen.
Als gevolg hiervan 's voor de
meeste van deze mensen, bv. h e t
beluisteren van een wetenschappelijk of kultureel programma, het
lezen van een dagblad ( tenzij dan
de i-ubriek der gebroken benen,
auto-ongevallen en moordzaken )
hoogst ongenietbaar, zoniet onmogelijk. Men hoort ze dan ook, terecht, dikwijls beweren ; « I s d a t
n u Nederlands ? Dat ver.sta ik
niet ! Dat ze maar liever Vlaams
schrijven.
W a t ik hier wil aantonen, is h e t
feit dat het A.B N., door «het klakkeloos invoeren van vreemde woorden, haar
eigen
uitdrukkingskracht verlamt» en dit vooral t
o.v. het gewone volk Als zodanig
richt zij zich slechts tot het ontwikkelde deel van ons volk doch
Bchiet voorbij de grote massa, die
nochtans de meeste nood heeft

aan opvoeding op alle geb'ed. Daar
komen dus de grote uitdrukkingsmedia in h e t algemeen en de
B.R.T. in het bijzonder tekort a a n
h u n plicht.
Een tweede gevolg van deze
« mode » is taaiverarming.
Men hoeft immers geen taalgeleerde te zijn, om te weten d a t
een taal leeft. Wanneer wij nu deze vreemde woorden in ons dagelijks taalgebruik binnensmokkelen,
gebeurt dit ten nadele van h e t
goede en oorspionkelel'jk Nederlands woord. Hel nieuwe woord
komt in de mode ; iedereen tracht
het te gebruiken, want h e t staat
«netjes». Ons eigen woord echter
wordt minder gebruikt, r a a k t in
onbruik, begint «onwennig» aan
te voelen en sterft ten slotte volledig af- Zodoende begeeft men zioh
op een hellend vlak, waarvan h e t
eindpunt m.i. slechts k a n zijn een
weliswaar Nederlandse zinsbouw,
maar met een «bargoense» WOOTdenschat ; zoiets in de zin'van h e t
« Letzebujer » !
Dit speelt d a n ook in de k a a r t
van onze franstalige «landgenoten» die (alhoewel hun a a n t a l vermindert) nog steeds durven beweren d a t er geen « Nederlandse »
taal bestaat.
M.P.

Aalst.

v.v.s.
Waarde Redaktie,
I n h e t r a a m van de universitaire
expansie en de uitzwerming v a n
kandidaturen, is h e t s t a n d p u n t
van de Vereniging van Vlaamse
Studenten zeker wel leeiTijk.
Eerstens : h e t verwijt d a t de
regering ter zake geen planning
heeft, IS onloochenbaar. Om a a n
gelijk wie de mogelijkheid te bieden Studies a a n te gaan volgens
zijn bekwaamheden, is de uitsluiting nodig van alle sociale, kulturele en financiële
hinderpalen.
Verder het feit dat de deelname
van de Vlaamse gewesten a a n h e t
sekundair onderwijs te klein is.
In de gespreide
kandidaturen
kunnen de studenten uiteraard

m a a r twee jaar worden opgenomen. Nadien moeten ze voor df
licenties en dokLoraten toch n a a r
de hoofduniversiteiten. De minder
bemiddelde ouders neemt men aldus m het ootje. Het gevaar is niet
denkbeeldig dat vele univers teitsstudenten wegens gebrek a a n voldoende financiële middelen, studies dan ook n a de kandidatu-,
ren zullen stopzetten. Het V.V.S.
vraagt d a n ook terrecht de uitbouw van een sociaal statuut voor
de student, samen met h e t uitroeien van de bestaande wantoestanden.

ver een toestand die « gescheot» i.".
enz.
En de C.V.P.- schapen ( met
schepene Bael van Ledeberg a a n
het hoofd ) maar knikken en in de
pollen klappen < er waren er zelfs
bij die ontroerd waren : is d a t
niet schoon, hij doet toch zijn
best...). Maar moesten wij op zulke manier F r a n s gaan spreken in
Luik, men SLOEG ONS DOOD.

Ook de Bond van Grote en
Jonge Gezinnen maakt zich bezorgd. De evolutie van de studiebeurzen de laatste drie jaren is
alarmerend : h e t gemiddeld bedrag van de beurs daalt, terwijl
de levensduurte maar blijft stijgen.
De Volksunie - parlementairen
zullen zeker niet nalaten van h e t
gewraakte
regeringsontwerp
de
misdadige
tekortkomingen
op
Vlaams en sociaal gebied aan te
klagen.

JOSEPH

S E . - Gent.

Waarde heren.
Sta mij toe, eerst en vooral onze
vriend dio Genes geluk te wensen
met zijn Open Brief a a n onze nationale Antoine Spinoy.
Wanneer deze laatste dit onder
ogen krijgt, zal hij beslist n:et
erg fier zijn.
Zoals U wellicht weet zijn er
in de gemeenteraad te Kraainem
drie heren verkozen die zich verbergen achter de welluidende n a a m
Liberté Linguistique. Na h u n verkiezing hebben deze mensen besloten een drukwerkje uit te geven
« Flash » genaamd.
Zij hebben destijds formeel beloofd d a t h e t partijorgaan zowel
gericht was tot de Vlaamse inwoners als tot h u n eentalig Franse
kollega's. Het bleef niet bij beloften, want reeds bij h u n vierde uitgave werd er een Vlaamse tekst
ingelast. Het was een overlijdensbericht van een echte Vlaamse inwoner van Kraainem
Deze m a n
zou volgens de redaktie van het
snertblaadje
geluisterd
hebben
n a a r de Vlaamse voornaam Joseph.
G.F. - Kraainem.
Red. : Voor de vraag onderaan
uw brief, wend u tot ons algemeen
paitijsekretariaat, M. Lemonnierlaan 82, Brussel I.

B.B. - Erembodegem.

GiLSON TE GENT
Geachte Heren,
Onder de titel « Begrip » schrijft
U d a t minister Gilson een spreekbeurt is komen houden te Gent.
Een spreekbeurt is veel gezegd; hij
kwam een nederlandstalig papier
aflezen en dit op een nauwelij^ks
verstaanbare wijze. Wat de minn u u t stilte voor Churchill daarbij
kwam doen, heb ik trouwens ook
niet goed begrepen.
(Heeft de
C.V.P. aandelen in Londen ? ).
De minister z»u vragen beantwoorden, t.t.z. men moest ze lang
Op voorhand schriftelijk indienen
om de minister toe te laten zich
voor te bereiden. Maar de minister
heeft niets beantwoord De minister h a d speciaal twee lakeien uit
Brussel meegebracht om zich als
een onmondig kind te laten vervangen. Op die zitting waren allerlei fraaiigheden te horen, zoals ©-

ZELFSTANDIGEN
Mijne Heren,
Reeds jaren ben ik geabonneerd

op h e t weekblad « Het SociaalVerweer ».
In h e t n u m m e r van 5.2.65 las ik
onder de titel « Dit is ons land,
Sociale rechtvaardigheid » : jaarlijkse kinderbijslag voor . twee
rechthebbende kinderen : 24.660
fr. voor een staatsambtenaar, 21.618
fr. voor een loontrekkende; 1.766
fr. voor een zelfstandige.
Onze kinderen worden dus aanzien als minderwaardigen. Vermits
dit h e t geval is, is h e t mij onbegrijpelijk hoe een zelfstandige nog
lid kan zijn van een der drie gi'Ote partijen.
Zelfstandigen, oordeelt zelf en
trek h e t besluit : bij de volgende kiezing in blok stemmen voor
de VU en hd worden want daar
horen wij en onze benadeelde kinderen thuis. Persoonlijk ben ik
vroeger nooit lid geweest van een
politieke partij, doch sinds 8 februari ben Ik lid geworden der
VU.
J.v d.B. - St. Amandsberg.

AUTOWEG
Geachte heren.
Reeds herhaaldelijk hebt U In
deze kolommen brieven opgrenomen van lezers die kloegen over
de ellendige toestand van d e zonenaamde
autoweg
AntwerpenBrussel. Nog onlangs vooi-spelde
een van deze lezers d a t de herstellingen die toen a a n de gang
waren zich weer zouden beperken
tot enkele kleinere vakken. E n inderdaad dit is ook Zo geweest.
Op tientallen plaatsen ziJn de
rijstroken kapotgereden. zelfs zo
dat er grote gaten ontstonden.
K a n men hier in België d a n eens
nooit iets af maken? Moet het altijd bij hetzelfde half werk blijven? Wanneer gaat deze mizerie
eindelijk eens opgelost worden?
P.J. - Antwerpen.
De redaktie draagt geen verantwoordelijkheid voor lit inhoud der
gepubliceerde leiersbrieven. Ze behoudt lich het recht van keuze
en inkorting voor. Over de lezersrubriek wordt geen briefwisïeling
gevoerd.
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TURNHOUTSEBAAN 102 BORGERHOUT — TEL. 35.17.83
Bijhuizen : Antwerpen : Diepestr. 84-86. Tel. : 31.01.18
Begijnenstr.39-41. Tel: 33.47.24
Deurne : Califortlei 60. Tel. : 36.25.22

H E R M B S
S C H O O L
TEL 132 ,;i

A.iEURlSSEN.-ClOOSTERWANSi ZONEN .VÜA ZONHOVL.
Vertegenwoordiger voor Antwerpen (Stad en provincie) :
L. Vandevelde, St Damiaanstr. 17, Wommelgem - T.03-53.67.27
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211 M. L e m o n n i e r l a a n .
Telefoon : 11.00.33.
Brussel.
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V L A M I N G E N
Met rijke ervaring en grondige vakkennis...

WIM

ALLE ADVERTENTIES VOOR
< DE VOLKSUNIE > dienen toegestuurd aan onze
PUBLICITEITSDIENST :
S. De Lie, « Papenhoek », Berendrecht TeL (03)73.66.59
Alleen de zoekertjes gaan naar
het hoofdsekretariaat :
M. Lemonnierlaan 8 2 Brussel 1. Tel. 0 2 / 1 1 . 8 2 . 1 6

MAES

Grote Steenweg, 165. Berchem - Antwerpen
Telefoon : (03) 39.92.06
Beroepsmedewerker der maatschappijen

CONST ANTI A

stelt zich kandidaat voor : •
1. Overname van één uwer lopende verzekeringspolissen.
2. Alle sebeurlijk nog af te sluiten verzekeringspolissen.

IK KOM O P UW E E R S T E

VERZOEK

Leven - Brand - Familiale - Persoonlijke Auto - Wet - Brugerlijke aansprakelijkheid.
L

VOLLEDIGE
SEKRETARIAATKURSUS
Algemene h a n d e l s o p l e i d i n g
Schoolgeld : m a x i m .
8.000 F p e r j a a r of
3 m a a l 3.000 F .
met r e c h t op K i n d e r g e l d .

•
Dl- s c h o o l w a a r Vlamingen
zich t h u i s voelen.
Beter

en

voordeliger.

DE VOLKSUNIE
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ROND DE FRONTYORMING
Tijdens zijn vergadering van zaterdag 13 februari heeft het Hoofdbestuur
der Volksunie met een overweldigende meerderheid (44 ja-stemmen en 3
neen-stemmen bij 3 onthoudingen) een uitvoerige motie aangenomen, die wij
hieronder publiceren. Deze motie vergt wel een paar woorden toelichting. In
de loop van zaterdagvoormiddag 13 februari bleek definitief, dat de groep
Vlaamse Demokraten niet wenste in te gaan op h e t ultieme voorstel van
de Volksunie-onderhandelaars. Met het oog echter op het bereiken in extremis van een zo groot mogelijke Vlaamse eendracht In het licht der a.s. verkiezingen op het tema der grondwetsherziening, besloot h e t Hoofdbestuur zijn
aanbod toch nog te handhaven en het — n a d a t de onderhandelingen in feite
reeds waren afgebroken — nogmaals te herhalen. Dit aanbod is dan ook vervat in de motie, die wij hieronder integraal publiceren.

Het Hoofdbestuur van de Volksunie :
— protesteert ten scherpste tegen de
eenzijdige, gefantaseerde of zelfs
valse berichtgeving die de jongste
weken door het persagenschap Belga, pers, radio en televisie in verband
met de Volksunie verspreid wordt,
o.m. door de publikatie van opzettelijk door anonieme of onverantwoordelijke personen overgemaakte kommunikees of inlichtingen;
<— beklemtoont nogmaals dat vanzelfsprekend alleen statutair bevoegde organen of personen namens de
Volksunie geldige en geloofwaardige
verklaringen kunnen afleggen;
— logenstraft zowel de vervalste berichtgeving over een gefantazeerde
« overval op het partijsekretariaat »
en de verwijdering « manu militari»
van de « partijsekretaris », dan wanneer aan een administratief bediende,
zonder enige politieke funktie in de
partij, zijn ontslag met vooropzeg in
de wettelijke voorwaarden medegedeeld werd door leden van de beheerraad van de V.Z.W. Volksunie, buiten
de aanwezigheid van enig militant en
zonder incident.
Het hoofdbestuur betreurt en keurt
het eigenmachtig optreden van de
heer Marcel Brauns en de verwarring
gesticht door het misbruiken van de
n a a m Volksunie af; het kan en zal
niet aanvaarden, dat enkelingen zich
in de plaats stellen van de bevoegde
partijinstanties;
— bevestigt dat onderhandelingen
tussen de Volksunie en een groep
personen die optreedt onder de n a a m
« Vlaamse Demokraten » geleid hebben tot een principiële overeenkomst
over de vorming van een Vlaams
Front in het arrondissement Brussel
bij de a.s. verkiezingen;
— onderstreept dat het Hoofdbestuur
van de Volksunie hierbij blijk heeft
gegeven van grote inschikkelijkheid
om dit akkoord mogelijk te maken,
teneinde de mobilisatie van alle
Vlaamse krachten in het bedreigde
arr. Brussel te verwezenlijken met het
oog op de strijd tegen de voorgenomen
gröïidwetsherziening;
— maakt bekend, dat de Volksunie
ingevolge deze. principiële overeenkomst de tweede plaats op de Kamerlijst aangeboden heeft aan de heer
Boosens en de tweede plaats op de
Senaatslijst aan de heer Verrept; de
eerste plaats op de senaatslijst zal
aangeboden worden aan een vooraanstaande Vlaamse personaliteit;
Het Hoofdbestuur heeft verder beslist dat de uittredende volksvertegenwoordiger Daniël De Coninck de
lijst voor de Kamer zal aanvoeren;
dat de derde plaats op de Kamerlij st
toegewezen wordt aan dokter Anciaux,
provinciaal voorzitter van de Volksunie voor Brabant; andere plaatsen
op de lijsten kunnen voorbehouden
worden voor kandidaten, voorgedragen door de groep « Vlaamse Demoraten »;
Het Hoofdbestuur van de Volksunie
hoopt dat dit konkreet voorstel zal
aanvaard worden zonder verder uitstel en dat aldus een definitieve overeenkomst zal verwezenlijkt worden;
Het Hoofdbestuur roept alle kaderleden, leden en simpatizanten op om
lich geestdriftig en tuchtvol te scha-

ren rond het Hoofdbestuur in de
overtuiging dat het Hoofdbestuur gewetensvol en plichtsbewust zijn verantwoordelijkheid opneemt, met voor
ogen het Vlaams belang;
— beslist de kiesstrijd in te zetten
met als hoofddoel het verhinderen
van de voorgenomen grondwetsherziening, die een vervalsing beoogt van
de demokratie en de bestendige minorisatie van de Vlaamse meerder-

heid in dit land tot resultaat zal
hebben.
Deze motie werd kort n a de vergadering van het Hoofdbestuur overhandigd aan de groep « Vlaamse Demokraten ». Dadelijk daarop, nog in
de loop van zaterdagavond, bepaalde
deze groep zijn houding. We geven
hieronder de tekst van de motie die
door de heren Roosens, Bourgeois en
Verrept werd meedegedeeld aan de
pers.
De Vlaamse Demokraten stellen
vast dat het hoofdbestuur van de
Volksunie, met zijn resolutie van zaterdag, 13 februari, de onderhandelingen voor de vorming van een
Vlaams front in Brabant eenzijdig
heeft verbroken. En dit niettegenstaande het feit dat reeds sedert
maanden volledige eensgezindheid
was bereikt tussen het bestuur en de
raad van de Volksunie Brussel eensdeels en de Vlaamse Demokraten a n derdeels.

VLAANDEREN

Wij menen, dat zowel de toon als
de inhoud van deze beide moties
komm«ntaar eigenlijk overbodig m a ken.

GEMINORIZEERD

s t a a t de Volksunie aan Vlaamsgezinde zijde alleen met h a a r scherpe veroordeling van het akkoord over de grondwetsherziening, dat op de C V P . - en
B.S.P.-kongressen van verleden zaterdag werd goedgekeurd ?
Allerminst! Talloze Vlaamse strijd-, kuituur- en zelfs beroepsverenigingen
hebben in scherpe bewoordingen het akkoord aangeklaagd*.
Er is echter nog sterker : Een van de verpletterendste oordelen over de grondwetsherziening stamt juist uit Vlaamse C.V.P.-middens. Een paar jaar geleden werd door enkele vooraanstaande Vlaamse C.V.P.-ers (parlementsleden,
provincie- en gemeenteraadsleden, kaderleden en joernalisten) een gespreksgroep opgericht om van gedachten te wisselen over het probleem der VlaamsWaalse verhoudingen. Deze groep had trouwens een aktief aandeel in de
voorbereiding van de studiedag van de Vlaamse C.V.P.-vleugel in september 1964.
Deze C.V.P.-gespreksgroep heeft een vernietigende kritiek op het akkoord inzake de grondwetsherziening geformuleerd; de tekst ervan werd rondgestuurd
aan alle partij-instanties.
We brengen deze tekst hieronder praktisch ongewijzigd. In essentie werd
er niets aan veranderd; wel werden een paar detailwijzigingen met het oog
op de leesbaarheid aangebracht.
Er weze hierbij opgemerkt, dat de tekst van de C.V.P.-gespreksgroep vóór
het kongres van verleden zaterdag in het bezit was van alle politieke m a n datarissen en arrondissementsbesturen van de C.V.P.
Door op het C.V.P.-kongres van verleden zaterdag hun goedkeuring te verlenen aan het B.S.P.-C.V.P.-akkoord, hebben de Vlaamse C.V.P.-ers bewezen
dat zij — in het bezit van alle elementen en met volledige kennis van het
ganse dossier — geen rekening wensen te houden niet alleen met de opmerkingen van de Volksunie, maar ook met de opmerkingen van een Vlaamsgezinde gespreksgroep uit hun eigen midden.

Het is duidelijk dat het hoofdprobleem van de grondwetsherziening is
geweest : het verlenen van waarborgen aan Wallonië (zie o.m. onderhandelaar Pierson voor de Brusselse
B.S.P., Le Soir 30-1-1965). Het result a a t is : men heeft tot in de kleinste
biezonderheden een welomschreven
stelsel van waarborgen uitgewerkt,
waardoor de gewone meerderheid
wordt uitgeschakeld op een ogenblik
dat de Vlamingen nog steeds de vragende partij zijn (vgl. verklaring
A.C.W.-hoofdbestuur van 30-11-1963).
Ontleden wij even deze waarborgen :
Artikel 3bis. — GANS de taalwetgeving (bestuur, gerecht, leger, onderwijs, bedrijfsleven,
faciliteiten)
wordt geplaatst onder de grendel van
de dubbele meerderheid. M.a.w., 51^%
van de Waalse vertegenwoordigers
(d.i. minder dan 1/4 van het Parlement) kan nieuwe wetten op dat gebied tegenhouden.
Die volledige grendel op de taalwetgeving is voor ons ongunstig. De

Ingevolge de voortdurende tegenstand van het hoofdbestuur van de
Volksunie, werd de Vlaamse openbare
mening evenwel ten zeerste verontrust. Uit een aantal feiten, zoals de
inval van de militantenorde in het
V.U.-sekretariaat en de aanhoudende
hetze van een groep extremisten die
zich gedekt voelden door de V.U.leiding, bleek de stijgende invloed van
de uiterst rechtse elementen in de
Volksunie.
Daarom hadden de Vlaamse Demokraten op zaterdag 13 februari jl. eea
konkreet voorstel van lijstsamenstelling gedaan, dat erop gericht was het
vertrouwen te winnen van de brede
massa der vlaamsgezinden.
I n zijn resolutie heeft het hoofdbestuur van de Volksunie dit voorstel
verworpen. Zonder enig voorafgaand
overleg met de Vlaamse Demokraten
werden lijsten samengesteld en gepubliceerd, waarover geen diskussie
meer mogelijk was. Op deze wijze
heeft het hoofdbestuur van de Volksunie bewust de frontvorming tegen de
voor Vlaanderen noodlottige grondwetsherziening afgewezen.

franstalige kranten schrijven het onomwonden : de rem is voordeliger
voor de Walen en franstalige Brusselaars dan voor de Vlamingen (bv.
Libre Belgique, 8-2-1965).
Steeds ' werd verkondigd dat de
taalwetgeving van 1963 slechts een
etappe was. Nu reeds hoort men
ernstige kritieken (V.V.O., V.E.V.).
Daarenboven zal de ervaring van enige jaren moeten uitwijzen, waar verbetering nodig is (na 1932 had men
ook de illusie een volmaakt wapen in
de hand te hebben; later werd de
wet algemeen als ontoereikend beschouwd).
Het juiste standpunt werd op de
Vlaamse studiedag door referaathouder Tindemans voorgehouden; een
biezondere meerderheid mag worden
aanvaard voor de vastgelegde taalgrens en voor de afbakening van de
Brusselse agglomeratie (19 gemeenten). Door al de rest onder de grendel
te plaatsen maakt de vragende partij,
die demografische en demokratische

meerderheid is, zich afhankelijk van
de Waalse goodwill.
Artikel 38bis. — Voor ALLE andere
wetsvoorstellen of -ontwerpen speelt
de alarmprocedure. Alleen de begrotingen vallen niet onder deze procedure (zie echter punt 3 hierna). De
alarmbel-procedure is méér dan een
tijd van bezinning en overleg. Het is
een werkelijke vetorecht.
Na een 3/4-motie en een dubbele
anti-stemming door 2/3 van de Waalse leden wordt de zaak verwezen n a a r
de paritaire (!) regering. Op dat ogenbMk zijn er drie mogelijkheden : 1) de
regering verminkt het oorspronkelijk
ontwerp dusdanig dat het verzet ophoudt; 2) de regering behoudt het essentiële van het oorspronkelijk ontwerp, dan kan de alarmbel-procedure
andermaal werken; 3) de regering
trekt de nodige politieke konklusies
uit de gebeurlijke herhaling (bv. ontslag). Hoe het ook verloopt, op geen
enkel ogenblik speelt de gewone meerderheid, indien de Waalse gemeenschap zich koppig verzet. Wat zal er
in die omstandigheden
overblijven
van een wetsvoorstel dat in Vlaams
opzicht interessant is ?
De beperkte kommentaar (blz. 17)
dat de procedure niet van h a a r doel
mag worden afgewend en dat ze niet
tot gevolg mag hebben dat de expansie van de andere gemeenschap wordt
gehinderd, is een vrome wens. Wie
zal het uitmaken ? Bijna steeds zal
het een konflikt zijn tussen een gemeenschap die haar expansie wil vrijwaren (denk bv. aan de Schelde-Rijnverbinding).
1. - Als men het geheel van 3bis,
38bis en waarborgen op het vlak van
de uitvoerende macht (pariteit) overschouwt, speurt men vrachteloos naar
een terrein waar de gewone meerderheid nog onbelemmerd speelt, indien
de Walen dat niet wensen.
Dat is des te erger, omdat de Vlamingen nog op tal van gebieden (o m.
Brusselse agglomeratie, Vlaams-Brabant, ruimtelijke ordening rondom
Brussel, kulturele autonomie, leger,
buitenlandse zaken, gerecht, centrale
administratie, vernederlandsing bedrijfsleven) naar gezonde toestanden
en een rechtmatig aandeel streven.
(vervolg op blz. 10)
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ooen brief
aan de Echo-schrij\er
van de
S T A N D A A R D

Journalistieke spitsbroeder,
We weten er niets van, maar we gaan boudweg uit van de
•veronderstelling dat gij behoort tot dat onoverzichtelijk heir
van Vlamingen, dat zondags een kloeke piot bier en nog een en
nog een en nog een voor ons allemaal pakt en dan de volgende
dag - naar de mooie volkse uitdrukking - « de maandag in het
lijf heeft ». Dat is namelijk de enige verklaring die we vinden
voor uw merkwaardige, op maandag geschreven en op dinsdag
in de Standaard gepubliceerde « echo * onder de wrekende titel
.« Woede van pubers ».
Die pubers - laat ons daarover bij onze lezers geen niisN erstand ontslaan - dat zijn wij. Het heeft ons wel even een schcüi
gegeven en geschrokken zijn wij met bevende hand gedwaald
-over ons reeds door het keren der jaren getekend gelaat, op
zoek naar de puberteitspukkels die daar dan toch ergens moesten zitten.
Waarom, volwassen konfrater, zijn wij pubers ? Omdat wij
verleden week in dit blad een Pepernoot schreven, waarin onze
lezers gewaarschuwd werden tegen de detective-verhalen die
in de pers verschenen over de Volksunie en o.m. over de zogenaamde « inval » door onze eigen voorzitter in zijn eigen partijsekretariaat. En omdat het Volksunie-Hoofdbestuur in zijn
motie van verleden zaterdag protest aantekende tegen « de eeniijdige, gefantazeerde ot zelfs valse berichtgeving van radio,
pers en Ï.V. ».
Vanuit de olympische hoogte waarop Standaard-redakteurs
plegen te polemiseren, wordt ons - onbekwame azerty-kloppertjes - een lesje in beroepsbekwaamheid gegeven ; wij hebben
ons namelijk naar uw oordeel schuldig gemaakt aan « gro%e
jouraalistieke onhandigheid ». Wi|.zelf echter hebben zelden
grover journalistieke onhandigheid gezien dan juist het plegen
Vjj^n. ijw pcho», We wulleji wel, m.et «ooraf een verontschuldigend
gebaar in de richting van onze journalistieke Wenigkeit, even
uitleggen waarom.
Omdat, lieve echorist, uw woedende reaklie ons onbegrijpelijk voorkomt. Waarom voelt gij u - of uw krant - geviseerd
door een tekst die in de meest algemene bewoordingen verwijst
naar « de pers » ? Waarom trekt gij aan uw Smalle voet een
schoentje dat niet zou passen ? Wat rechtvaardigt de histerische
uitval van een journalist die, voor zover hijzelf proper in zijn
schoenen staat, zich onmogelijk betrokken kan achten bij onze
beweringen ? Want alhoewel big boss De Smaele wel de allures
heeft van een krantentsaar : « de pers » is, naar we menen,
toch nog wat anders dan de Standaard.
We willen zelfs nog een stapje verder gaan. Alhoewel wij
heel goed weten dat een onjuiste en beledigende verklaring aan
uw adres ons binnen de 24 uur een stuk op onze nek kan jagen
dat wij in dezelfde letter en op dezelfde plaats enz..., willen wij
ons er toch niet van laten weerhouden, zonder veel omhaal te
beweren dat gij, waarde bekwame, in uw echo koudweg liegt.
Gij hebt letterlijk geschreven : « Volgens het Hoofdbestuur
publiceert de pers enkel 'door anonieme of onverantwoordelijke
personen overgemaakte kommunikees'. Die bewering is natuurlijk onjuist. Wij publiceren mededelingen van ... « (volgt dan de
opsomming van enkele V.U.-instanties en -personaliteiten ». Wij
dagen u, straffe Standaard-jongen, uit te bewijzen dat het Hoofdbestuur der Volksunie ooit heeft beweerd dat de pers « enkel »
dergelijke kommunikees publiceert. Aangezien gij met zoveel
plompe zekerheid over onze moties schrijft, moet ge die toch
wel heel goed kennen. En weet gij dus, dat het Volksunie-protest
de valse berichtgeving laakte - en nu citeren wij letterlijk « o.m. door de publikatie van opzettelijk door anonieme of
onverantwoordelijke personen overgemaakte kommunikees of
inlichtingen ».
Wij geven, grootmeester, toe dat wij in onze grove onhandigheid de stiel van het liegen wel nimmer zo perfekt zullen
leren als gij hem beoefent. Subtiel spel met een paar kleine
woordjes zoals « enkel » en « o.m. s>, stoutmoedige verklaring
dal onze bewering « natuurlijk onjuist > is : het verraadt de
doorwinterde, doorknede, door de wol geverfde tekstvervalser
en op-de-kop-zetter. En nog eens : waar haalt gij het lef om van
onze bewering te zeggen dat zij onjuist is, daar waar ze sloeg op
« de pers » en gij ze beantwoordt in naam van de Standaardgroep. In het allerbeste geval hadt gij u moeten beperken tot de
vaststelling dat « die bewering, althans wat onze bladen betreft,
natuurlijk onjuist is ».
We menen echter voldoende aangetoond te hebben dat, ook
wat de bladen van de Standaard-groep betreft, de berichtgeving
over de Volksunie alvast dan op het stuk van « enkel » en « o.m. »
eenzijdig, gefantazeerd of zelfs vals is. Met veel genoegen maar
met weinig hoop wachten wij op uw rechtzetting in de wettelijke termen ; zij zou ons toelaten, de kwestie van uw berichtgeving nog wat ruimer Ie behandelen dan binnen het bestek van
één enkele open brief.
dio Genes.

In studentenmiddens werd
de zaak der Vlaamse frontvorming in Brabant
met
veel belangstelling gevolgd.
Deze belangstelling kwam
o.m. tot uiting in een reeks
verklaringen en moties, afkomstig van de V.N.S.U., het
K.V.H.V.-Gent
en
andere
Studentenorganisaties.
Tijdens de hoofdbestuursvergadering van
verleden
zaterdag maakte het hoofdbestuurslid,
afgevaardigd
door de V.N.S U., zich tot
tolk van het standpunt der
studenten. Hij bracht o.m.
naar voor dat men in studentenmiddens het toekennen van een
verkiesbare
plaats aan een Vlaamse Demokraat te Brussel essentieel achtte. Uit zijn tussenkomst en -Uit de door zijn
bemiddeling
overgemaakte
moties bleek duidelijk, dat
de studenten het opgeven
van de
frontvorming als
negatief zouden beoordelen.
De motie, die het Hoofdbestuur heeft goedgekeurd,
hield in de ruimste mate rekening met deze opvattingen. Zij kwam er op neer
dat, nadat de onderhandelingen die door de V.U.woordvoerder met veel soepelheid en welwillendheid
waren gevoerd, afgesprongen
waren, het VU-voorstel toch
nog eens geformuleerd werd
en de hand opnieuw werd
uitgestoken.
Met het gekende gevolg.

ONVERSTANDIG
Het is in de politiek stellig geen uniek feit dat koalitie-besprekingen die m a a n denlang aanslepen, ondanks
alle goede wil uiteindelijk
toch nog afknappen. We
menen echter dat het doodgewoon goed fatsoen dan
moet spelen en dat de gesprekpartners uiteen moeten kunnen gaan in volmaakte sereniteit.
Het lijkt ons echter onverstandig (wij gebruiken
opzettelijk een
gematigde
kwalifikatie), de gesprekspartner en begeerde bondgenoot van zoeven dan plots
te gaan afschilderen als een
mannetje dat eigenlijk toch
wat minnetjes is.
Wij betreuren dan ook dat
de
Vlaamse
Demokraten
zich verplicht geacht hebben, in hun motie enkele
onheuse dingen
over
de
Volksunie te zetten.
Wij zien niet in, dat er
enige noodzaak bestond om
de krantenpraat over de « inval van de militantenorde *
nog eens
te herkauwen.
Evenmin zien wij in dat het
tot de goede zeden behoort,
in de gesprekspartner van
gisteren plots een « uiterstrechts element» te ontdekken.
Het Hoofdbestuur van de
Volksunie heeft de onderhandelingen met de groep
Roosens
Bourgeois - Verrept steeds gevoerd via onderhandelaars die in en buiten de Volksunie, bij men- '
sen van iedere strekking m
het Vlaamse kamp, niet a n ders dan als eerlijk, onbevooroordeeld, volkomen te
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goeder trouw en de frontvorming genegen kunnen beschouwd worden.

ONGENUANCEERD

Wij voelen er niets voor,
hier een polemiek te beginnen met de groep Vlaamse
Demokraten. De geschiedenis der
onderhandelingen
kan best op een later ogenblik, ontdaan van al'e vooringenomenheid en met wat
meer afstand, eens opgemaakt worden.
We wensen er slechts op te
wijzen dat de motie van de
heren Roosens, Verrept en
Bourgeois ongenuanceerd is,
daar waar zij verklaart dat
de Volksunie lijsten samenstelde en publiceerde « waarover geen diskussie meer mogelijk was ».
De diskussie van de jongste weken, tot en met 13 februari, is juist gegaan over
de konkrete samenstelling
van de lijst. Nadat de diskussie vastgelopen was op de
weigering van de groep V.D.
om de Volksunie-voorstellen
te aanvaarden,
heeft
de
Volksunie gemeend toch nog
haar aanbod publiek te moeten doen, in de hoop dat —
waar iedereen de redelijkheid ervan kon inzien —
een aanvaarding ervan voor
de groep V.D. in extremis
nog mogelijk zou zijn.

BREED OPEN
Het is tenslotte niet overbodig, er op te wijzen dat de
Volksunie een in de politiek
totaal ongebruikelijke weg is
opgegaan toen ze besloot, onderhandelingen te voeren op
grond van pariteit met de
groep Roosens-Verrept-Bourgeois.
De Volksunie heeft zopas
h a a r 10-jarig bestaan gevierd.
Bij de verkiezingen van 1961
haalde ze 182.000 stemmen en
7 parlementaire
mandaten.
Zij is een gevestigd politiek
orgaan met een wijdvertakt
kader
van
bestuursleden,
mandatarissen en propagandisten.
Dat zij openstaat voor iedere bekwame kracht, dat zij

zin heeft voor h a a r verantwoordelijkheid ook tegenover
de strijdende Vlamingen bulten h a a r rangen, heeft zij bi]
herhaling bewezen en zopas
nog door de dankbare erkentelijkheid die zij de heer Maurits Coppieters heeft betuigd
toen hij de beslissende stap
in de partijpolitiek zette.
Zij heeft dat opnieuw be-*
wezen door in te gaan op onderhandelingen met de heren
Roosens, Bourgeois en Verrept wier groep, de Vlaamse
Demokraten, slechts zeer onlangs met het oog op de e.k.
parlementsverkiezingen werd
opgericht.
Zij zal dat opnieuw bewijzen in de e.k. weken, wanneer zal blijken dat op h a a r
lijsten en binnen h a a r organisatie een brede frontvorming met klinkende namen
tot stand gekomen is.

VERMAKELIJK

Het is werkelijk vermakelijk, in de kranten de berichtgeving over de Volksunie
te volgen.
Nauwelijks een maand geleden verwedde een redakteur van « Het Volk » zijn
Inktpot er op, dat dr. M.
Brauns ergens vooraan op 'n
Volksunie-lijst zal staan. De
pronostieken van « Het Volk »
zijn inmiddels de andere
richting uitgegaan. Het is
trouwens niet meer te volgen,
wat « Het Volk » bijna dag
aan dag allemaal in het redaktionele koffiedik ziet aan
voorspellingen over de Volksunie.
Bij gebrek aan inktpotten
gaat dat blad trouwens niet
lang meer kunnen verschijnen. Tenware dat Schildwacht met enige vertraging
de bic heeft ontdekt.
Tussen haakjes : wanneer
gaat «Het Volk » nu eindelijk eens de naam publiceren
van de vliegenier die in 1959
anti-amnestiebriefjes
kwam
uitgooien boven de amnestiebetoging te Antwerpen ? Het
blad beweerde destijds, die
naam te kennen en hem
« volgende week » te zullen
publiceren indien het gerecht
niet ingreep.
« Volgende week » is nóg
niet aangebroken...

Winter aan het (thans gesloopte) kasteel van Wie^e.
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Verleden woensdag vergaderde de arrondissementele raad der Volksunie van het arrondissement Brussel. De arrondissementele raad keurde volgende motie goed :
« De arrondissementele raad der Volksunie van het
arrondissement Brussel, in opdracht van de algemene
voorzitter van de partij samengeroepen door de provinciale voorzitter van Brabant, de funktie van arrondissementeel voorzitter vakant zijnde door het
ontslag van de voorzitter, gehoord de algemene voorzitter en de algemene sekretaris,
bevestigt zijn vertrouwen in het Hoofdbestuur der
Volksunie als hoogste gezagsinstantie in de partij en
verklaart de beslissingen door het Hoofdbestuur genomen te aanvaarden en te verdedigen als standpunt
van de ganse partij ».
Deze resolutie werd door de arrondissementsraad
goedgekeurd met 34 stemmen tegen 1 bij 4 onthoudingen. De arrondissementsraad is samengesteld uit 54
stemgerechtigde leden.

HUN VOORSTELLEN
Het zal onze lezers stellig
Interesseren, hoe de groep
Roosens - Verrept - Bourgeois zich het opstellen van
de gemeenschappelijke lijst
met de Volksunie had voorgesteld. Op zaterdag 13 februari overhandigden deze
heren aan de Volksunie-onderhandelaar h u n definitieve voorstellen, waarop zij
« heden zaterdag vanwege
h e t Hoofdbestuur van de
Volksunie een ondubbelzinnig antwoord » verwachtten.
Een eerste voorstel had alleen betrekking op het arrondissement Brussel. Wat
de Kamerlij st betreft, bleef
de eerste plaats aan Mr. Daniël Deconinck. De tweede
en de vierde plaatsen werden voorbehouden aan de
Vlaamse
Demokraten;
de
Volksunie moest genoegen
nemen mot de derde plaats.
Op de seiaatslijst werd de
eerste P ' t a t s opgeëist door
de Vlaamse Demokraten; de
Volksunie mocht genoegen
nemen met de tweede plaats.
Een tweede voorstel had
betrekking op de arrondissementen Brussel en Leuven
samen. Het voorzag voor de
Kamer te Brussel : 1. Volksunie; 2. Vlaamse Demokrat e n ; 3. Vlaamse Demokraten; 4. Volksunie.
Op de
Senaatslijst
te
Brussel zouden de beide eer-

ste plaatsen voorbehouden
worden aan « gemeenschappelijk aan te duiden kandidaten ».
De Kamer- en de Senaatslijst te Leuven zou « gemeenschappelijk aangeduid »
worden.
Wij laten het gerust aan
onze lezers over, aan de
hand van deze gegevens uit
te maken hoeveel er voor de
Volksunie in het arrondissement Brussel of de provincie Brabant nog overschoot!
Beide voorstellen kwamen
er op neer dat — vanzelfsprekend! — Mr Daniël Deconinck op de eerste plaats
bleef en dat alle bijkomende mandaten naar de groep
Roosens - Verrept - Bourgeois gingen.

« SANEREN »
De motie die het Hoofdbestuur verleden zaterdag
heeft gestemd, spreekt zich
o.m. ook duidelijk uit tegen
het initiatief van de zgn.
« saneringslijst ». Het is onaanvaardbaar dat een enkeling zich opwerpt als de enigzuivere en dat hij zich in de
plaats stelt van het hoofdbestuur der Volksunie.
De kultus van de «zuiverheid» heeft de Vlaamse Beweging nooit veel heil gebracht; ketterjacht en scherpslijperij waren meer dan eens
de oorzaak van pijnlijke ont-

goochelingen op ogenblikken
dat de verwachtingen hoog
gespannen waren.
De Volksunie — h a a r n a a m
zegt het zelf — is niet een beperkt en « zuiver » onder-onsje van enkele mensen die
zich het brevet van de principiële onfeilbaarheid hebben
aangemeten; ze moet openstaan voor alle Vlamingen
met een gezonde nationale
refleks en een normale, verantwoorde kijk op de mogelijkheden in de richting van
het doorbreken der ideologische tegenstellingen.
Het is niet omdat de frontvorming in Brussel gestrand
is op het gebrek aan politiek
doorzicht van de gesprekspartners der Volksunie, dat
onze partij zich nu maar zou
moeten gaan opsluiten binnen het enge cenakel van de
« zuiveren ».
Een rustig vasthouden aan
wat essentieel is in het gedachtengoed van het Vlaamsnationalisme, een open kijk
op de eigentijdse problematiek en de heersende gedachtenstromen en een bereidheid
om werkelijk — niet alleen
organisatorisch, maar ook
geestelijk — open te staan
voor deze nieuwe tijd en zichzelf desnoods te korrigeren :
het is dat wat men, terecht,
van de Volksunie verwacht.
De spijtige ervaring met de
Brusselse frontvorming zal er
ons niet van weerhouden, ook
in de toekomst deze opvattingen trouw te blijven.
Op dat stuk zijn wij « onsaneerbaar »

TOUWTREKKERIJ
Sinds weken is er bij de regeringspartijen een misselijk
touwt jestrekken aan
gang
over twee wetsontwerpen, die
bepalingen bevatten betreffende de zgn. « kleine incivieken » : een wetsontwerp betreffende pensioenen en een
ander betreffende de vergoeding van oorlogsschade.
Het is ongelooflijk dat 20
jaar na de oorlog nog moet
gepalaverd worden over wetsontwerpen waarbij zgn. incivieken betrokken zijn die in
het ene geval uiteindelijk
straffen van minder dan
vijf jaar en in het andere
geval van minder dan twee
jaar opliepen.
Wie het « tarief » van de

ZONDER DRALEN
De twee regeringspartijen hebben elkaar vorige zondag gedekt in het uitvoeren van hun ultieme unitaristische
zet, de grondwettelijke uitschakeling
van de Vlaamse meerderheid in dit land.
De Vlaamse meerderheid was niet
gexaarlijk zo lang de franskiljons in
Vlaanderen de Vlaamsgezinden konden
bezighouden. Nu deze franskiljons verder samenschrompelen en anderzijds de
Vlaamse bewustwording in snel tempo
vordert wordt deze VlaarPie meerderheid
gevaarlijk.
Om het franstalig ge/ic. van België
te redden en om de franstalige overheersing te redden wordt i in naar het
laatste redmiddel gegrepen de uitschakeling van de demokratie. e Vlaamse
meerderheid van 58 % zal aan banden
gelegd worden door de helft + één van
de minderheid. Vermits die minderheid.

parlementair gezien door kleine vervalsingen, niet 42 % maar 44 % is, zal dus
22 % -F 1 % of 23 % franstaligen de wet
dikteren in het Vlaamse land. Geen verdere taalwetten, geen verdere ontvoogdingswetten zonder hun toelating ; alleen
de verdere verkrachting van de bestaande taalwetten onder hun goedkeuring,
onder hun ophitsing.
Op het C.V.P.-kongres heeft professor
Derine de grondwetsherziening goed
omschreven. Wij citeren volgens « De
Gazet van Antwerpen » van maandag 15
februari : « zware waarborgen, nauwkeurig uitgestippeld, Hggen tegenover
vage beloften inzake Vlaamse eisen.
Twee jaar lang heeft men gezocht naar
een formule voor de waarborgen. Zij
komen hierop neer dat de Vlaamse
meerderheid wordt uitgeschakeld, telkens de Walen het willen. Alle taalwet-

krijgsraden kent, zal het er
over eens zijn dat wie er uiteindelijk vanaf kwam met
minder dan vijf resp. dan 2
jaar, in ieder geval tot de hele kleine lampistjes moet gerekend worden.
De
regeringsverklaring
voorzag uitdrukkelijk de regeling van deze gevallen. De
socialisten wensen zich thans
te onttrekken aan de verplichting, die ze terzake mét
de regeringsverklaring op
zich hebben genomen.
Uiteindelijk is heel deze
touwtrekkerij het gevolg van
de eigenaardige politieke zeden in ons land. De B.S.P.-ers
beweren, dat zij dergelijke
« incivieke » teksten t h a n s in
het vooruitzicht van de n a kende verkiezingen niet meer
kunnen aanvaarden. C.V.P.ers —'voor zover zij er belang in stellen ! — hebben de
omgekeerde elektorale refleks : een goedkeuring van
de wetsontwerpen kort vóór
de verkiezingen kan wel een
paar stemmetjes opbrengen.
Vier jaar lang heeft men
uit elektorale — zij het dan
ook tegenovergestelde — berekening het probleem laten
rotten.
Beide bij uitstek « sociale »
partijen denken natuurlijk
allerminst aan de kleine lampist, die vandaag nog altijd
gebukt gaat onder de gevolgen van een misdadige repressie.

MAGER...
De houding van de Vlaamse CVP-ers op het p a r t i j kongres van verleden zaterdag is eens te meei ver beneden 1' der aanvaardbaar
pe.1 gebleven.
De twee enige stemmen die
opgingen om h e t CVP - BSPakkoord over de grondwetsherziening op de korrel te
nemen, waren die van prof.
Derine en van ex-minister
Van den Dae^e.
Toevallig allebei schepen
van grote Vlaamse steden :
Antwerpen en Gent. Hun invloed schijnt echter
niet
eens te volstaan, om m de
CVP-organen van hun stad
— gezwegen van hun arrondissement — een ernstig
verzet te organiseren.
Derine heeft nochtans veel
energie besteed aan
zij a
oppositie tegen het
CVPBSP-akkoord. B.j herhaling
heeft hij glashelder — de
man heeft een stel hersens!
— in artikels en werkdokumenten aangetoond dat het
akkoord voor de Vlamingen
onaanvaardbaar was.
Derine heeft het ongeluk,
een partij te hebben gekozen waar zijn stem — naar
de bijbelse uitdrukking —
die van een roepende in de
woestijn is.
Twee Vlaamse opposanten
op het hele kongres : beschamend magertjes.

r/

Gent, vanop de tinnen van het Gravenkasteel.

ten vallen er onder, plus alle andere
wetten, als men de veto-motie indient.
Hoogstens verstuurt men die wetten
naar de regering, waarin de Vlaamse
meerderheid ook al niet meer speelt.
Wij hebben te Oostende de 2/3 meerderheid maar aanvaard, in uitzonderingsgevallen. Nu verliezen wij de gewone
meerderheid altijd, ook al erkent men
dat Vlaanderen nog steeds de vragende
partij is. Doen wij afstand van die eisen?
Wij zullen ze nooit meer kunnen doen
inwilligen, zonder good-will van de
Walen ».
Wij hebben tamelijk uitvoerig aangehaald omdat Professor Derine hetzelfde
gezegd heeft als wij altijd zeggen. Prof.
Derine staat nog niet lang in de C.V.P.
Hij zegt nog wat hij denkt. Maar wat
hij denkt weten alle Vlaamse C.V.P.-ers.
Alleen durven ze niet meer onafhankelijk redeneren en hun mening zeggen.
Twee uitspraken typeren verder het
C.V.P.-kongres. Die van de Waal Wigny
« De Walen hebben alles gekregen wat
zij vroegen » en de ironische opmerking
van de Gentenaar Gerard Van den Daele
« Is dit wel de laatste toegeving die men
ons vragen zal ? ». Men vraagt zich
inderdaad af wat men de Vlamingen nog
meer kan vragen.
Van het socialistisch kongres valt niet
veel te vertellen. De Vlaamse sociaUsten

hebben alles toegegeven aan de franstaligen. De grote pluim die ze op hun
hoed kunnen steken is dat ze de Vlaamse
C.V.P. meegesleurd hebben in hun fataal
spel van het begraven van de Vlaamse
demokratische meerderheid.
De toestand is klaar. Voor al wie het
« Vlaanderen eerst » geldt, dient thans
de verkiezingsstrijd ingezet zonder verder dralen. Zij die ons hun vertrouwen
gegeven hebben, onlangs nog bij de gemeenteraadsverkiezingen, verwachten dit
van ons en terecht. In alle gemeenten
moeten onze propagandisten hun opdrachten krijgen en hun aktie inzetten.
En het slogannetje van « Het Volk »
en van « De Volksgazet » dat de Volksunie in de oppositie het eens is met de
P.V.V. en met de K.P. is wat al te eenvoudig, zelfs voor de kleinste Vlaamse
man. De C.V.P. en de B.S.P. hebben sinds
de jongste oorlog met die partijen niet
alleen in de oppositie gezeten maar zelfs
in de regering.
Dit dwaas argument tekent hun verlegenheid.
Waarom zij verlegen zijn weten wij
allen : zii hebben de toekomst van hun
Vlaamse kiezers schaamteloos opgeofferd
aan de Walen en aan de Brusselaars. Zij
verdienen geen enkele stem meer.
Wim Jorissen.
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DEMOKRATISCHE PERS ?
Het onbeschaamd bedrog
schijnt wel geen grenzen
meer te kennen. In Het Volk
durft de Schildwacht het
a a n te schrijven dat de verBchillende standpunten over
de grondwetsherziening in
de CVP algemeen bekend
waren. Reeds voor het kongres kwamen die tot uiting
in « ...'de vele voorafgaande
perspolemieken »•
Zo iets durft die meneer
schrijven, terwijl de meest
.hoffelijke en bezadigde lezersbrief die een afwijkend
s t a n d p u n t uitdrukt, in zijn
redaktieburelen
regelrecht
en onvermijdelijk de scheurm a n d in gaat! Dat schrijft
een m a n die ontegengesproken de meest klinkende onzin mag neerschrijven
en
als « demokraat » zelfs het
recht op antwoord ten sterkste zou wil'en
beperken.
' W a n t « hun » Volksmacht
werd veroordeeld. Denk eens
a a n , dit demokratische heiligdom !
« Misschien » zijn we onrechtvaardig, want « misschien » houdt deze door en
door eerlijke meneer er rekening mee dat zijn lezers
ook « De Volksunie » lezen!
IN DE VOERSTREEK
Het IJzerbedevaartkomitee
van de Voerstreek heeft zopas in een motie enkele van
de ergerlijkste franskiljonse
wantoestanden in de Voerdorpen aangeklaagd. Het betreurt o.m. dat Van Elslande,
in samenwerking met Gilson,
de Franstalige klassen in
Remersdaal heeft aanvaard,
ondanks h e t feit dat het
vereiste aantal Franse gezinshoofden niet kan bereikt
worden en er Franstalige
scholen liggen bmnen een
straal van 4 km.
Het komitee stelt tevens
vast dat in verschillende gemeenten van de Voerstreek
h e t gemeentebestuur de voorr a n g geeft aan het Prans
inzake de berichten a a n het
publiek. Te Teuven weigerde
de gemeenteraad
aan
de
Vlaamse leden van de raad
ledere vertaling van de dagorde.
Bij de franskiljons uit de
Voerstreek moet het belache-

lijke element er altijd bij
zijn. Zo stipt h e t IJzerbedevaartkomitee aan dat in
alle gemeenteraden waar een
Limburgsgezinde minderheid
is, er Frans gesproken wordt.
Te Remersdaal zijn er geen
Vlaamsgezinde
pottekijkers
in de raad en de « francophonen » kunnen zich daar
de weelde veroorloven, te
beraadslagen in Voers dialekt.
De toestand in de Voerstreek is inderdaad een echt
schandaal en bewijst dat, alle
nieuwe taalwetten ten spijt,
de anti-Vlaamse houding van
ambtenaren en mandatarissen nog steeds geduld en
nooit beteugeld wordt.
Voor wat zit daar in de
Voerstreek eigenlijk adjunktarrondissementskommissaris
Derriks, het mannetje d a t
zich enkele weken geleden zo
plat verontschuldigde bij de
Voerse franskiljons toen hij
dan toch eens genoodzaakt
was, de taalwet toe te passen?
Wat in de Voerstreek gebeurt, gaat in de eerste plaats
C.V.P.-ministers, C.V.P.-parlementairen en een C.V.P.bestendige deputatie aan.

BEROEP OP DE KONING
aoals men in
het bewegingsleven kan lezen, richtte
het Polders Aktiekomitee, samen met de V.U.-leden van
de Antwerpse Polder eens te
meer een protestvergadering
in, tegen de onteigenings- en
uitdrijvingspolitiek
van de
stad Antwerpen, ditmaal te
Lillo. Onze gemeenteraadsleden H. Wagemans en Staf De
Lie spraken daar om beurt
voor een eivol lokaal. Na afloop werd algemeen ingestemd met het voorstel een
beroep te doen op de koning.
De inzameling van handtekeningen begon onmiddellijk en
alles laat voorzien d a t nog
deze week het ganse dorp de
brief zal onderschreven hebben.
Zo ver is het inderdaad gekomen, n a uitputting van alle
mogelijke argumenten t.o.v.
het Antwerpse stadsbestuur,
waaronder verschillende t u s senkomsten van Mr Schiltz in
de Antwerpse gemeenteraad
om tot een redelijke oplossing
te geraken.
De Antwerpse stadhuisregeerders gaan zonder verpin-

staatszin
Na het kongres van hen die « (ie dood
in het hart » dragen heeft hun Belgischnationale voorzitter dit woord « staatszin » uitgesproken. Volgens het « Groot
Woordenboek der Nederland.se Taal »
(\an Dale) betekent « Staatszin » : zin
voor staatkunde of politiek. En het is dan
inderdaad juist dat een bepaalde vorm
van zin voor pohtiek op de beide kongressen van vorige zaterdag een overwinning heeft behaald.
De meest verspreide en met grote
hardnekkigheid ingehamerde
bepaling
van politiek is dat deze de kunst is van
de mogelijkheden. « Degenen die dat
beweren, zijn arrivisten » zei W. Kunnen
ooit in de Kontaktclub te Antwerpen.
Een juistere en scherpere repliek is wel
niet mogelijk. Maar het is deze bepaling
die voortdurend tegen de Nederlandse
gemeenschap in België wordt gebruikt.
Als was het een onaantastbare waarheid!
Om de zin en de plaats van de politiek,
van de staatszin, enigszins te doorzien
moet men echter eerst de rol en de plaats
van de staat trachten te zien. Voor kollektivistisch en totalitair ingestelde geesten is de staat het hoogste goed. Voor
hen die de werkelijkheid van de staat
ervaren hebben, zeer dikwijls in pijn en
ellende, is de staat ongetwijfeld noodzakelijk, onmisbaar en in zover ook iets
goeds. Maar tegelijk uiterst gevaarlijk,
een bedreiging, zoals elke niet gekontroleerde macht. « Macht bederft, en absolute macht bederft absoluut » zei een
Engels historikus !
Wat wij, Nederlanders jn Vlaanderen,
ondergaan hebben door de verschillende
staatsvormen, door de verschuivingen
van staatsgrenzen en staatsmachten, is
een gruwelijke geschiedenis. Dié geschiedenis -wordt niet aangeleerd in de scholen, noch verteld in de schoolboekjes.
Deze geschiedenis is de voortdurende
strijd tussen de eenvoudige Vlaamse
mens die in zijn gezin, in zijn kleinere

ken voorbij aan de mizerie
van de kleine man die « in het
belang van de gemeenschap »
zoals het zo schoon
gezegd
wordt, zijn huis en zijn dorp
moet verlaten.
VAN DEN DALE
Op de redaktie van « Het
Volk > zal een stoute jon-

REIMOND MATTHEYSSENS

IN DE KAMER
van goederen, maar industriezones met
Bij de bespreking van de begroting
sterke aantrekkingskracht. Het ligt dan
Tan Verkeerswezen, Posterijen, Telegraook voor de hand dat de uitbouw van de
fie en Telefonie heeft Reimond Mattheyshavens, met hun verbindingswegen en
sens op de Kamertribune het woord
hun aansluiting op het spoorwegnet,
gevoerd.
m.a.w. de havenpolitiek ekonomisch zeer
Spreker begon zijn betoog met er op
belangrijk wordt. Temeer dat de havens
te wijzen dat de belangrijkheid der
in Vlaanderen- liggen, dat nog steeds
havens sterk is gestegen wegens de
industrieel onvoldoende ontwikkeld is.
gewijzigde ekonomische opvattingen. Ten
Onze verkozene sprak er dan ook zijn
gevolge van het in de vaart brengen van
steeds grotere schepen is de prijs van ' afkeuring over uit dat in de « Nationale
Commissie ter bevordering van de
het scheepsvervoer per ton gevoelig
Havenbelangen » geen voldoende samenteruggelopen. Hierdoor zijn de kriteria
werking is tengevolge van een pietluttig
voor de nij verheidsvestiging veranderd.
geschil over departementele bevoegdNiet meer de vindplaats van kolen en
heid. Mattheyssens zei, minister Berertsen is bepalend voor de vestiging,
trand te steunen in zijn kritiek tegen
maar de nabijheid van de zee of van de
het departement van Openbare Werken,
diepe vaarwegen. Daardoor is het ekowaar dit departement zelfs geen advies
nomisch belang van de haven sterk toeaanvaardt van Verkeerswezen bij de
genomen. De havens zijn niet meer
bespreking van werken aan d« in infrauitsluitend toegangs- en uitgangswegen

•
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gemeenschappen ondanks alles zichzelf
bleef en de machtigen van het ogenblik,
die de staat beheersen. Die machtigen
hebben ons vaak geminacht, hebben
gedaan alsof we niet eens bestonden maar allen zijn ze verdwenen, mét hun
staten ; en wij zijn er nog steeds.
En nu hebben deze politiekers van alle
mogelijke kleur en nuance « staatkunde »
en « politiek » gelijk gesteld met hun
partijbelangen of de pretenties van hun
persoon. Deze staat, die slechts aanvaardbaar is als dienaar van de gehele
gemeenschap, wordt zelf in dienst gesteld
van het persoonlijk succes. Want dat is
het wat schuil gaat achter « de kunst
van de mogelijkheden > : wat mogelijk
is mét het behoud van onze voorrechten,
of dienstig voor het verwerven ervan.
Staatszin kan eisen dat het gemeenschapsbelang doorgezet wordt tegen
sterke groepsbelangen in, maar evenzeer
dat de bedreiging die samengaat met de
staatsmacht niet groter gemaakt wordt
dan strikt nodig is ! Staatszin in België
betekent in feite : alle middelen gebruiken om déze toestand in stand te houden
waarin groepsbelangen zich veilig voelen. Ook als die groepsbelangen zich
verbergen achter een demokratisch uithangbord ! Achter een socialistische of
syndikale titel !
W.Kunnen citeerde Max Weber die zei
dat politiek is « zachtjes boren in een
harde plank », en Richelieu dat politiek
« de kunst is mogelijk te maken wat
noodzakelijk is » ! I B deze inzichten
heeft de staatszin zijn dienende plaats
teruggekregen, moet de politieker een
offervaardig, hardwerkend man zijn :
geen profiteur van het werk van anderen
of van omstandigheden. En zelfs partij en
partijprogramma hebben slechts waarde
als dienst aan mens en gemeenschap.
Nooit als hobbj', als middel om te arriveren. Dan is er echte staatszin !
Nemrod.

gen (J. Cl. ondertekende hij)
in de hoek gezet worden!
Hoe durfde hij het aan, te
vermelden dat ex-minister
Van den Dale zich op het
roemruchtig
CVP-kongres
bekloeg over « een zekere
pers 3> die iedereen, die niet
akkoord gaat met cle grondwetsherziening,
uitmaakt
voor Volksunieverrader !

structuur van de haven. Onze woordvoerder deed schalks opmerken dat hij
minister Bertrand met des te meer
plezier steunde omdat hij maar uiterst
zelden akkoord is met de politiek van
de minister. Hij drong aan op samenwerking met het oog op de Vlaamse ekonomische belangen. Hij wees erop dat
toen andere kriteria, o.a. de vindplaats
van kolen, nog bepalend waren voor de
industrievestiging, Vlaanderen
ekonomisch werd geschaad. Hij zei, niet te
kunnen aanvaarden dat de ekonomische
kansen van Vlaanderen niet optimaal
zouden worden benut. Hij vroeg de
minister ook naar de initiatieven en de
studies van de Nationale Havenkomissie.
Onze volksvertegenwoordiger pakte de
minister vervolgens aan over de tegenspraak bij zijn verklaringen omtrent de
luchthaven van Deurne, waar hij enerzijds verklaarde dat de luchthaven zal
worden gesloten maar anderzijds toegaf,
dat de Antwerpse haven « een passende »
luchthaven nodig had.
Verder vroeg onze mandateur uitleg
over de toepassing van de taalwet bij
Sabena, een maatschappij waarvan 65 %
der aandelen aan • de Belgische staat
behoren.
Vervolgens richtte onze verkozene zich
tot minister Anseele die de Posterijen,
Telegrafie en Telefonie onder aijn
bevoegdheid heeft.

Die c zekere pers > is bij
de lezers van « Het Volk >
m a a r al te bekend...
Zouden voor Schildwacht
scheldpartijen hetzelfde betekenen als « perspolemieken »?
Een gouden raad, Schildwacht : meen niet d a t uw
lezers even verward < .denken » als gijzelf '.

Hij bracht kritiek uit op het overbodige vertaalwerk dat door de beambten in de regie van Telegrafie en Telefonie moet worden geleverd, wat daarenboven Jn strijd is met de taalwet.
Hij vroeg een grondig onderzoek omtrent de voorwaarden waarin het bevorderingsexamen tot bureauchef onlangs
plaats had bij de posterijen. Hij vond
het verdacht dat alle Waalse kandidaten
slaagden, terwijl een derde van de
Vlaamse kandidaten zakte.
Hij noemde de voorstellen van de
directieraad in verband met de benoeming van topambtenaren onaanvaardbaar. De achterstelling van de Vlamingen
zou daardoor nog worden vergroot.
Tot slot kloeg onze woordvoerder het
gering aantal postkantoren aan in Vlaanderen, in vergelijking met Wallonië, en
het lage aantal Vlaamse ambtenaren van
1ste en 2de kategorie, in verhouding tot
de Waalse getalsterkte in deze kategoriën.
Matthej'ssens zei gevat tot minister
Anseele, wiens vader de kampioen -was
van de « bïefstukkenpolitiek » : ik heb
hier niet aan « voze taalromantiek »
gedaan, zoals onwetenden onze strijd
voor de verdediging van onze taal en
kuituur noemen, maar aan veredelde
biefstukkenpolitiek, -waarvan het nut en
de doelmatigheid aan de minister niet
moeten worden bewezen.
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VENSTER

OP HET BUITENLAND

Zopas verscheen in de pers het bericht, dat de Koerdische rebellen een vertegenwoordiging hebben geelst in de Vereniging der Afro-Azlatische volkeren.
Of er aan dat verzoelc een gunstig gevolg zal gegeven worden, valt te betwijifelen wanneer men weet dat de Arabische staten in de « derde » wereld het
hoge woord voeren en dat de Koerdische opstand juist een verzet Is tegen de
Arabische overweldiging, tegen de biologische uitroeiing en de opslorping van
een volk, dat zowel naar taal als naar afstamming volkomen buiten de Arabische wereld staat, hoewel geschiedenis en gedeeltelijk ook godsdienst hetin de Islam-wereld hebben opgesloten.
Over de strijd der Koerden wordt in de internationale pers niet zo heel veel
verteld. Er zijn te veel politieke of potentiële vrienden te ontzien en het is
altijd veel lonender in pers, radio en televisie zich te ontfermen over het lot
der negers in de Verenigde Staten of in Zuid-Afrika, die niet bedreigd zijn
in hun ras of hun bestaan en wier vrijheid als individu en als gemeenschap
tienmaal groter is dan die der Koerden, wier enige vrijheid erm bestaat, zich
aan de Arabische slokop te onderwerpen.
Sedert jaren woedt de strijd der
Koerdische rebellen in Irak tegen de
Arabische, al dan niet Nassergezinde;
onder het koninkrijk en Feisal, onder
Kassem en onder de huidige Baathregering.
De Griekse schrijver Xenofoon —
de man die nu nog steeds met zijn
€ Anabasis » de humaniora-studenten
de duivel aandoet — vermeldt een
.volksstam, de Kurdochen; de Griekse geograaf Strabo spreekt over de
Cyrtii.
Het tweestromengebied van Eufraat
en Tigris behoort samen met Egypte

daad en herhaalde opstanden dwongen de Engelsen ertoe, de Arabieren
ten minste een uiterlijke zelfstandigheid te verlenen. In Arable had Ibn
Saoed de oude Hamitische sjeiks de
laan ingestuurd en een Arabisch koninkrijk gesticht. Perzië werd een
keizerrijk onder het stamhoofd Reza
Khan Pahlevi. Tussen Perzië, Arable
en Syrië lag echter een groot gebied
rond de twee stromen : het bestond
o.m. uit de oude Turkse provincies
Mosoel, Bagdad en Basrah.
Na de oorlog werden deze provincies samengevoegd tot een nieuwe

neutraliteit houden en de Engelsen religie belijden, waarvan de wortels
vielen dan in volle oorlog (die zij no- tot in de oertijd reiken, een religie
tabene hadden verklaard omwille van die weerstand bood aan de Mohamede Duitse inval in Polen) Irak binnen. daanse en kristelijke godsdienst die
De situatie bracht voor de Koerden andere Koerden belijden.
na de oorlog echter geen verandering:
Hilmi Abbas, die deze liederen in
de Amerikanen weigerden zelfs de het Duits vertaalde, is de zoon van
Koerdenleider Al-Barzani asiel te ge- een vooraanstaande Koerd, die in de
ven. Noch het koninkrijk, noch Kas- Turkse diplomatie een plaats bekleedsem, noch Aref hebben echter tot op de, zijn moeder was een Oostenrijkse,
heden de Koerden kunnen onderwer- Hij leerde van privaatleraars de heipen.
lige schrift der Yezidis, de oude KoeEen moderne geschreven literatuur rltische en Goetl-schriften en stubezitten de Koerden niet, en dit voor- deerde in Europa.
al bij gebrek aan een moderne eenDe tttel « Kamph- und Liebeslieder»
heidstaal. Het Koerdisch bestaat uit dekt niet volledig de lading. Bij deze
veel dialekten; er werden nochtans ca. 100 liederen zijn er talrijke, die
pogingen ondernomen om tot een al- uit de kultus stammen en dus veeleer
gemene kultuurtaal te komen en se- religieuze dan strijd- of liefdeslyriek
dert het begin dezer eeuw zijn er zijn. In deze verzameling klinkt, om
kranten, politieke pamfletten en ge- met Herder te spreken, de stem van
schriften, zelfs een Bijbelvertaling, in een volk op in zijn liederen. De verhet Koerdisch verschenen. Momenteel zamelde liederen bestrijken daarenwordt echter alleen In de Sovjetunie boven een periode die gaat van 2500
Koerdisch gedoceerd aan de universi- v.C. tot in de 18e eeuw, van de oeroude Goeti-en Koerriteksten tot de
liederen der Zazas, de barden, en de
liederen der Asiri, de ridders en
krijgslieden. Heel het gamma van het
gedachte- en gevoelsleven komt hier
tot uiting : van de heilige boeken der
Yesidl tot de Koermandjispreuken uit
de 18e eeuw, en het zuiver-erotische
en tedere Zaza-liefdeslied.
teiten en 'onderwezen in de scholen.
Het valt op dat de poëtische tonaDit volk van bijna 10 miljoen zielen, over vier tot vijf staten verspreid, liteit dezer liederen verschilt van de
kan dus alleen zijn oeroude kuituur ons bekende orientalische lyriek : een
bewaren in overleveringen en liede- afwezigheid van het voor ons gevoel
vaak al te bloemige en overdadigren.
beeldrïjke maakt, dat ze dichter bij
Dat deze Uederen praktisch onbe- ons staan en dat zij, in hun grote
kend waren en dat geen enkel over- verscheidenheid, vanaf het volkse
zicht der wereldliteratuur hen ver- eenvoudige lied tot de hoge heilige
meld, is een tekort dat nu. na het ernst der kultusllederen en de strakverschijnen van het boek « Altkurdi- lijnige technische volkomenheid der
sche Kampf- imd Liebeslieder >, kan kunstliederen, doen denken aan die
aangevuld worden. Want deze liede- andere grote ,naamloze getuigenissen
ren, waarvan de oudste teruggaan tot van de Indo-Germaanse denk- en ge2500 jaar v.C, behoren tot een gees- voelswereld, vanaf de Vandalse tot de
telijke wereld ,die nog geen kennis- Edda en de Griekse rapsoden.
had gemaakt met de wijsbegeerte der
Grieken of met het kristendom en die
nog vóór het ontstaan van het Oude
Testament zich een eigen kosmische < Altkardische Kampf- und Liebes"
en rechtsorde had geschapen, een ei- lieder» - Koerdische volksliederen
gen kultus en een eigen literatuur. voor het eerst in een vreemde taal
Het is de herontdekking dezer litera- vertaald, verzameld en uitgegeven
tuur, die nog heden ten dage voort- door Hilmi Abbas - 120 biz. gekarton-^
leeft in de liederen van de ca. 2 mil- neerd - DM 9,80 - Bechtle-Verlag «
joen Yezidi-Koerden, die een eigen München.

EEN VERGETEN VOLK : DE KOERDEN
©n Indië tot de oudste kultuurgebie- staat : Irak. De grenzen waren tameden der wereld. Het is daarenboven lijk willekeurig en rechtlijnig getrokeen strijdgebied geweest voor semiti- ken vermits er geen geografische afBChe volkeren die beurtelings elkaar bakeningen bestonden.
verdreven of opslorpten, bij elkaar
Zo kwam het dat een gedeelte van
elementen van taal, kuituur en gods- Koerdistan onder Irak kwam en een
dienst ontleenden en hun rijken za- ander gedeelte bij Turkije, dat een
gen ondergaan. De Koerden vinden deel onder Rusland bleef en een anhun etnische wortels terug in een de- der bij Perzië. Benevens de ca. 1 milzer Arische volksstammen, de Goetis, joen Koerden in Irak wonen er nog
die omstreeks 2500 v.C. met de Indo- enkele miljoenen in Turkije en in
germaanse volksverhuizingen het Iran, en nog een 100.000 in Rusland.
tweestromenland binnenvielen. Veel
In naam van het door Wilson gelater, omstreeks 1500 v.C, duikt weer proklameerde
« zelfbeschikkingsrecht
de naam van een volksstam, de Koer- der kleine volkeren>
de Koerriten, op. Hun schrift, overgenomen denleider Sherif Pashaging
op
de
vredesUit het Soemerische en het Goeti- konferentie in 1919 vrijheid voor
zijn
schrift, zou nog o.m. door Zaratoestra volk vragen. Nog in 1920 was er spragebruikt worden. Etnisch en kultureel ke van Koerdistan in het verdrag van
zijn de Koerden dus een der oudste
maar in 1923 te Lausanne was
Indo-Germaanse volkeren ter wereld Sevres,
men
de
Koerden vergeten : de nieuwe
en taalkundig en etnisch zijn ze ver- Britse vazalstaten
Irak en Turkije
Want met de eveneens Indo-Germaan- mochten niet voor het
hoofd gestoten
ee Perzen : het huidige Koerdisch is worden !
sterk met het Iraans verwant, al heeft
Het gevolg van deze rechteloosheid
het in de loop der tijden een aantal
Turkse, en Arabische woorden opge- van een heel volk was in de eerste
plaats een hele reeks opstanden, met
nomen.
als antwoord daarop een reeks bloeDe Koerdische stammen wisten te- dige onderdrukkingen, In Turkije
gen de Arabische vloedgolf, die heel werden na twee jaar strijd de leiders
Klein-Azië, later Noord-Afrika en terechtgesteld en hele Koerdische
Zuid-Europa overspoelde, steeds stand stammen naar moerasstreken aan de
!te houden. Pas in het Ottomaanse Zwarte Zee gedeporteerd, waar dil
rijk der zestiende eeuw begint men bergvolk onvermijdelijk aan uitroeiben als gevaarlijk te beschouwen : ing ten prooi viel. Ook in Perzië trad
pogingen tot onderwerping van de de Rezah Khan tegen de Koerden op,
rondtrekkende stammen liepen ech- In 1927 (dus lang vóór Oradour !)
ter meestal op een fiasco uit. De maakten de Fransen zich schuldig
Koerden bleven zich steeds als een aan een gruwelijke onderdrukking en
zelfstandige volksgroep beschouwen. vernietigden zij hele dorpen, met
Toen tijdens de eerste wereldoorlog vrouwen en kinderen, door ze met
de Arabieren in opstand kwamen te- brandbommen te bestoken. Hetzelfde
gen Turkije, op aanstoken van Enge- deden trouwens de Britten en de RAF
land (Lawrence) werd reeds de ver- in Irak, in 1931...
deling van het Ottomaanse rijk voorDe koning van Irak die In 193?
alen. Dit gebeurde dan ook na de oor- stierf, werd opgevolgd door zijn zoon
log : Frankrijk kreeg Syrië en de Li- Feisal I. Diens neutrallstische houbanon onder kontrole, Jordanië, Irak ding werd door de Britten niet geapen Arable kwamen onder Britse voog- precieerd en hIJ stierf tengevolge van
dij. De Arabieren voelden zich niet al- een geheimzinnige (Britse ?) ziekte.
1»en bedrogen : ze waren het iudes- De regering bleel zich echter aau ds
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Dezer dagen zien wij ten allen kanten weer langs onze vaderlandse wegen
renners opdagen gekleed in veelkleurige trainingspakken of in truien en met
op het hoofd die gekke breimutsjes die ons altijd doen denken aan zeelui die
afkomstig zijn uit het hoge noorden. Elegant hebben wij deze renners - die
in de winterse dagen hun stalen ros bestijgen om voor hun slanke lijn te
zorgen - nooit gevonden, maar kom... En binnenkort zien de tallozen in
Vlaanderen die verhangen zijn aan de wielerkoersen (uw dienaar is daar
weliswaar een uitzondering op) weer hun lievelingssport op gang komen. Dan
trekken weer langs alle mogelijke en onmogelijke wegen van ons lieve land
die veelkleurige karavanen, vol bonkige dwangarbeiders van de weg (zoals de
fantazierijke sportjoernalisten hun renners noemen) vol gemotoriseerde
f volgers s op motorfietsen, in auto's en zelfs in vrachtwagens.
in ons land met tien procent toe In
de provmcie Antwerpen liggen de cijfers zelfs hoger. Er zijn op dit ogenblik in België meer dan 1.120.000 wagens geregistreerd, hetzij één auto
per acht inwoners. En nog is de markt
niet verzadigd. Meer dan 1.000.000 auto's zijn praktisch onophoudend in
het verkeer, over wegen waarvan het
net absoluut niet in dezelfde mate en
lengte is toegenomen.
En tussen dat ontzettend drukke
verkeer, één van de drukste van gans
de wereld, worden jaarlijks honderden wielerkoersen ingericht met precies dezelfde organisatorische m a a t staven als in de tijd van de eerste

Verwacht van ons in deze kolommen geen sportkroniek of geen uiteenzettingen over fietsversnellingen,
•wereldkampioenschappen,
vraaggesprekken met beroemde spurters of
wat dies zij. Nee — zoals wij hoger
gezegd hebben — wij kennen eigenlijk weinig over sport en wagen ons
maar zeer zelden op dat gebied en
dan nog meestal op terreinen die eigenlijk
maar
nevenverschijnselen
van de sport zijn, zoals bijvoorbeeld
het boksen. Daar zijn ook een aantal
mensen die niet direkt in de bokssport thuishoren, het hoofd over gaan
buigen toen er problemen rond ontstonden die al lang buiten de eigenlijk sportsfeer zijn gegroeid. Jaar n a
jaar vielen er op de boksringen —
overal ter wereld — slachtoffers, wernen er mensen (die toch sportbeoefenaars worden genoemd) voor de ogen
van duizenden gedood Terwijl overal
ter wereld boksers in leven bleven als
wandelende hjken. totaal murw geslagen of voor hun verdere dagen als
sukkelaars aangewezen op het medelijden van de maatschappij.
Parlementen en regeringen hebben
die dramatische ontwikkeling van de
bokssport tot zich getrokken en hebben reg'ementen voorbereid en gestemd, waarmee men tracht het
(overigens door de wet geoorloofde)
vrijwillig toedienen van slagen en
verwondingen in te dijken
Een
gelijkaardige, dramatische
ontwikkeling heeft ten onzent ook de
wielersport gekregen en zulks ingevolge omstandigheden die niet dadelijk iets te maken hebben met de beoefening van de wielersport.
Ieder jaar neemt het wagenpark
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DODEN WAAROVER MEN ZWIJGT
auto's en van de paardentram. Een
omloop, in funktie van de ouderdom
en klasse der renners, van zoveel kilometer, langs die en die straten en
w^gen, met medewerking van een
brouwer, meerdere herbergiers en
welwillende firma's die in de omgeving Van hun deur wel een premie
willen schenken. Voor, tussen en achter de renners een sliert auto's, in het
beste geval hier en daar een politieman of rijkswachter om de auto's.
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die niet tot de karavaan behoren,
even opzij te drukken
En voor het overige beschikt de
inrichter over een kistje met m a t e riaal voor eerste hulp bij ongevallen.
En daarmee komen wij dan op het
terrein waar wij wezen willen. Melodramatischer had het wel kunnen
zijn die inleiding. Wij kunnen er
bijvoorbeeld de statistieken bijsleuren waaruit wij leren dat er in het
wielerseizoen van vorig jaar, niet
minder dan vijftien jonge renners
gedood werden tijdens wielerwedstrijden en oefeningen. Uit zeer betrouwbare gegevens kan men ook afleiden
dat tijdens het wielerseizoen en ook
daarbuiten bij oefenstonden, gerekend mag worden met om de veertien
dagen één schedelbreuk Uit de cijfers kan ook geleerd worden dat enkele honderden — vooral jonge wielrenners — in 1964 min of meer ernstige verwondingen opliepen. In een
land echter, waar ieder jaar duizenden mensen door het verkeer gedood
worden, spreken de vijftien doden
van het wielerseizoen al niet meer
tot de verbeelding. Overigens zijn de
juiste cijfers niet gekend en zijn er
wellicht veel meer doden en zwaargewonden. I>e Belgische wielerbond
weigert immers de juiste cijfers te
geven. De verzekeringsmakelaar die
voor rekening van de Bond alle wielerwedstrijden dekt, IS eveneens niet
te bewegen veel los te laten.
Maar links en rechts vangt men
wel het gerucht op dat die verzekeringsman er de jongste tijd de brui
heeft aan gegeven en geen verdere
ongevallen méér voor zijn rekening
neemt, ten minste deze overkomen
aan jonge wielrenners, omdat de
voorziene veiligheidsmarge zou overschreden zijn, weshalve de BWB uit

eigen kas de ongevallen verder zoti
betalen.
Het zijn doden en gewonden, vaak
verminkten voor gans hun leven,
waarover niemand spreekt en waar*
over niemand wil ondervraagd wor-«
den.
Toen wij toevallig eens getuige wa-i
ren van een wielerwedstrijd hoorden
wij de man aan de mikro met veej
bombast een valpartij omroepen*
Sensatie bij de vleet : direkt leveü
in de brouwerij, wijziging in de doon
de supporters vooropgezette pronos*
tieken enz
Na korte tijd liet de man op zijn
eerste aankondiging volgen : « geluk*
kig zijn er geen ernstige gewonden,
beste mensen >. Maar er waren toch
drie gewonden, alle drie met been-!
breuken, waarvan één zelfs een open
beenbreuk. Geen erge gewond f
fle^
is allemaal zoals je het noemen wilt.
Vrijwel hebben de zware (en ooki
andere) ongevallen steeds te makem
met het gewone verkeer, d a t vrije
toegang heeft tot de door de rennera
gevolgde omloop. Verleden jaar werd
te Mol-Sluis een jonge moeder die
met een kinderwagen de straat over-^
stak op het ogenblik d a t een koera
voorbijtrok, door een renner a a n g e reden. De vrouw en h a a r twee kind*
jes werden zeer zwaar gewond, dej
jonge renner overleed aan zijn verwondingen. Te Lier reed een renneu
tijdens een oefening op een stilstaan-i
de auto. Dood. Te Huizingen in Bra-i
bant reed een renner op een auto. HIJ
werd gedood. Een andere overleed nad
een aanrijding aan de gevolgen v a a
een dubbele schedelbreuk. Nog eert
andere vond d e dood na een botsing
met een vrachtwagen en zo zouden
wij de lijst kunnen aanvullen en
steeds maar tot de vaststelling ko-
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men dat het intense verkeer in ons
land en het vermengen van dat verkeer met wielerkoersen er oorzaak
van IS dat zoveel renners om h e t leven komen of voorgoed verminkt
.worden.
Daar enkele van deze renners
vrienden waren van een paar vooraanstaande Antwerpenaars — waaronder de gekende reder Armand van
Marcke — weid enkele maanden geleden door voornoemden een aktie
begonnen met het doel de dodelijke
en ook de andere ongevallen in de
wielersport te doen minderen of te
doen ophouden. Hün aktie heeft verdedigers gevonden tot in de hoogste
regionen van de maatschappij : zowel bij de openbare besturen, bij h e t
publiek, als bij de pers.
Zij situeren het probleem als volgt:
renpaarden worden beter beschermd
dan jonge wielrenners. Immers zij
worden slechts losgelaten op omlopen
die gesloten zijn er waar niets of niem a n d toegang krijgt. Daartegenover
s t a a n de wielrenners, jonge mensen
veelal die zich het h a r t uit het lijf
moeten fietsen midden een verkeer
waarin men zelfs in een auto gezeten en tegen een minimumsnelheid
nidende, alle a a n d a c h t moet houden
om er veilig doorheen te geraken.
Zoals de zaken nu liggen laat men
de renners tegen topsnelheden koersen doorheen enge straten waarin
h e t niet ontbreekt aan geparkeerde
wagens, over hoofdbanen zelfs waar
een razendsnel verkeer overheen
gaat
Dit IS h e t vraagbtuk nummer één.
Langs de ene k a n t Is het niet normaal d a t voor alle mogelijke denk»
bare koersen het verkeer op de grote
wegen wordt lamgelegd en anderzijds
moet er toch gezocht worden n a a r
liet vrijmaken van de ganse omloop
wil men de wielerkoersen en dan speciaal deze voor beginnelingen en liefhebbers binnen de perken van een
verantwoorde verkeersveiligheid houden.
Wielrenners kan men onmogelijk
dwingen zich te onderwerpen aan al
de bepalingen van de wegkode, a l t h a n s niet tijdens een koers. In der-
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RENNERS MINDER WAARD DAN PAARDEN
gelijke situatie is het toelaten van
verkeer tot een rennersparcours en
het toelaten van renners tot het gewone verkeer, gewoon zelfmoord.

Een ander, niet minder belangrijk
element is de daadwerkelijke ongevallenhulp. Weinig of geen wielerkoersinrichters weten een ambulantiewagen te hunner beschikking. Ongevallen doen zich soms voor ver van
telefoon of hospitaal en zoals gezegd,
het enige Rode-Kruisverbandtrommeltje is vaak zoek in een volgwagen, die m a a r niet komt opdagen.
K a n men zich een autokoers indenken, zelfs indien zij plaats vindt op
een totaal afgesloten omloop, die
niet over een vaste verplegingsdienst
beschikt en over een ziekenwagen?
En nochtans gaat het daar om wedstrijden onder auto's alleen, dat is
vervoermiddelen van dezelfde soort
en aard. Auto's en fietsen mengen in
een koers is waanzin.

de nodige politieverordeningen zouden uitvaardigen waarbij de grote
princiepes van de beveiligingsmaatregelen zouden vastgelegd worden :
omlopen volledig gesloten en vrijgemaakt van verkeer, ambulantiewagen
en medisch geschoold personeel a a n wezig en een hygiënisch verantwoorde installatie voor de renners die
thans in vele gevallen links en rechts
dienen te gaan bedelen om zich te
kunnen verkleden of die zich ergens
in een schuurtje aan een emmer water moeten gaan wassen.
Toezicht ook op de doping die nog
altijd een van de grote plagen in de
wielersport is en die niet alleen oorzaak is van lichamelijke neergang
maar die in vele gevallen ook aanleiding Is tot het stellen van roekeloze
daden
in de koers en het nemen van
De initiatiefnemers van de n a a m risiko's
die anders in normale omloze, doch niet minder kordate aktie
standigheden
niet zouden genomen
tot meer veiligmaking van de wielerworden.
sport, ontveinzen zich niet dat m de
De schandalen moeten uit de wie-*
huidige stand van zaken, hun streven op heel wat moeilijkheden stuit. lerwedstrijden weg. Het schandaal
van de vermenging van gewoon verDe wielrennersbond hult zich in keer met wedstrijden, het schandaal
een voorzichtig zwijgen en ook van van de reusachtige autokaravanen
de zijde der ouders van verongelukte binnen de koersen. Het schandaal
of zwaar gewonde renners krijgt men van de kommercialisering ook die tot
weinig medewerking. Men durft niet uitspattingen leidt. Lazen wij niet
antwoorden op vragen betreffende onlangs dat er koersen ingericht
aard en omstandigheden van het on- werden voor knapen die geboren wageval. Wielrenners worden vaak in de ren In de jaren 1954 en 1955, dus a m volkse rangen van de maatschappij per tien jaar oud? Wielerwedstrijden
gerekruteerd en daar wil men ten voor twaalfjarigen schijnen al langgene prijze in konflikt komen met ger in de mode te zijn. W.aar de bede « heren van de Bond »,
roepsrenner door ziJn ervaring nog
Het is duidelijk dat de overheid enigzins de ongevallen kan vermijden,
kan van die jongeren hoegenaamd
hier een taak te vervullen heeft.
niet
hetzelfde gezegd worden.
Men moet e. beslist toe komen dat
Een van onze kennissen vertelde
van dit jaar af een strenge reg'amentering uitgevaardigd wordt ten a a n - ons hoe hij tijdens de afgelopen zozien van het inrichten van wieler- mer een man zijn zestienjarig zoontkoersen, vooral wat betreft het af- je zag afranselen omdat hij niet be-i
sluiten voor het verkeer van de om- ter koerste.
loop.
Het kereltje was werkelijk helemaa|l
uitgeput. Voelt U lezer waar h e t ona'
Tot nog toe staat het iedereen vrij gaat : de verdwazing van supporters
koersen in te richten zoals hij ver- en ouders. Zij ook kamoefleert de
kiest. In afwachting dat er wat meer doden voor de ogen van het grote
aandacht aan besteed wordt van re- publiek.
geringswege zou het niet ongepast
zijn dat de gemeentelijke overheden
SX>.L.
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welke voordelen?

GEZIEN DOOR DE VLAAMSE
C.V.P. - GESPREKSGROEP
Vervolg van bladzijde 3.

In die omstandigheden mag men
zeggen dat de meerderheidsgroep
wordt geminorizeerd of op zijn minst
niet krijgt waarop hij recht heeft.
De oude droom van Van Cauwelaert,
Rubbens, e.a., dat de demografische
kracht en de parlementaire meerderheid van het Vlaamse volk alles zouden rechttrekken en het federalisme
overbodig maken, wordt daardoor
volledig afgeschreven.
2. - De zetelaanpassing verliest elke
reële betekenis. Telkens de Walen
willen, stuiten wij toch op de dubbele
meerderheid, vetorecht en pariteit.
3. - Al de negatieve remmen zijn
geen voordeel voor 't land. Ze zullen
leiden tot een onhoudbaar immobilisme. In plaats van tegemoet te komen
aan de wens naar autonomie, bindt
men de twee gemeenschappen als Siamese broeders aan elkaar. Zij hebben de bevoegdheid, elkaar te hinderen !
4. - De vergelijking met rroegere
kongressen, standpunten en artikels
valt pijnlijk uit. Kongres Oostende :
biezondere meerderheid voor enkele
fundamentele kwesties, wanneer de
Vlaamse eisen maximaal vervuld zijn.
A.C.W.-hoofdbestuur
(30-11-1963) :
Waalse vrees voor minorisatie is geen
overtuigend motief om de gewone
meerderheid aan te tasten en de t a l rijkste bevolkingsgroep te minoriseren. Vlaamse studiedag (september
1964) : eerst Vlaamse eisen inwilligen; gewone meerderheid; biezondere
meerderheid alleen voor taalgrens en
Brusselse agglomeratie, enz., enz...

om over de ganse lijn zichzelf
grendelen. Dat gevaar moet
trouwens niet opblazen.
3. - De waarborgen zullen
worden toegepast. Antwoord :
klinkt ongelooflijk : men heeft

af te
men
nooit
Het
twee

Om de pil voor het Vlaamse land te
vergulden wordt de grootste nadruk
gelegd op een aantal punten in het
akkoord die de waarborgen moeten
aanvaardbaar maken : kulturele autonomie, decentralisatie ,twee nieuwe
hoven van beroep, verbetering van de
wetgeving inzake gerecht, statuut
voor Brussel; naast de negatieve
waarborgen zal ook worden gezocht
naar positieve formules om beide gemeenschappen meer bevoegdheid te
verlenen.
Hierbij passen verscheidene bedenkingen :
1. - Er zitten uit Vlaams oogpunt
positieve elementen in. Maar het zou
een verkeerde voorstelling zijn te beweren dat het zovele Waalse toegevingen aan Vlaanderen zijn om de
waarborgen te krijgen. In feite hebben de Waalse landgenoten bij de
meeste van die punten eveneens
voordeel.
2. - Voor de meeste zaken is geen
grondwetsherziening nodig. Decentralisatie, kulturele autonomie, enz.,
kunnen door een gewone wet worden
ingevoerd. Men heeft de indruk dat

VLAANDEREN
Jaar gewroet om formules te vinden
die men nooit zal toepassen ! Men
heeft de indruk d a t veeleer wordt gepoogd te vergoelijken dat de Vlaamse,
demokratische meerderheid
wordt
prijsgjegCTen,
4. - Het akkoord is alleen een
streef programma; zó komen de teks-

4, - Sedert jaren is decentralisatie
het programmapunt van de traditionele partijen om het federalisme te
weren. Wanneer men nu eindelijk
aan de uitvoering begint van een lang
verworven standpunt, moet men het
niet voorstellen als een grote Vlaamse overwinning. Trouwer , terloops
dient te worden aangestipt dat h e t
voorgelegde stelsel van provinciale
decentralisatie nog het bewijs van efficiëntie moet leveren.
5. - Bepaalde positieve punten zijn
zeer vaag geformuleerd. Dat steekt
schril af tegen de welomschreven
waarborgformules. Het is zo dat de
voorbije jaren hebben gediend om
met steeds nieuwe formules de waarborgen goed te omlijnen. Maar voor
het statuut van de Brusselse agglomeratie en voor de positieve erkenning van de twee gemeenschappen
staat men in het akkoord nergens.
Men zal een « Vaste Kommissie » oprichten. Men zal zoeken naar... posi-i
tieve formules. Het zijn mooie vogels
in de lucht, terwijl de waarborgen
stevig in de hand vastliggen.

GEMINORIZEERD

deze punten in het akkoord werden
ingelast om de aandacht af te wenden van de werkelijkheid, nl. dat de
eigenlijke grondwetsherziening neerkomt op het verlenen van waarborgen
a a n Wallonië.
3. - Op blz. 45 van de tekst die aan
beide kongressen werd voorgelegd,

6. - Voor de uitwerking van het
Statuut-Brussel zal de Kommissie
zijn samengesteld op taalparitaire b a sis en bestaan uit eenzelfde a a n t a l
vertegenwoordigers van elk der n a tionale partijen (blz. 5). Welk ernstig
statuut kan daaruit groeien in Vlaams
opzicht ? Na de a.s. verkiezingen zal
men natuurlijk vergeten dat men
t h a n s £ian de P.V.V. de titel van n a tionale partij ontzegt...
7. - En maximale inwilliging van de
Vlaamse eisen is in het akkoord niet
te vinden. Dus zelfs indien de voor
h e t Vlaamse land voordelige punten
worden beschouwd als voorafgaande
kwesties (wat in de tekst nergens
staat !>, dan laat men zich nog afremmen door de dubbele waarborg
voor de zaken die in het akkoord niet
zijn geregeld.

besluit

opmerkingen
De voorstanders van het CVP-BSPgrondwetsakkoord doen op volgende
argumenten beroep om hun houding
te verklaren.
1. - Er wordt in feite niets gewijzigd; nu heeft men ook een ruime
meerderheid nodig, voor de wijziging
van taalwetten bv. Antwoord : Het
moge waar zijn dat belangrijke wetten niet worden gestemd met een nipte meerderheid. Wat echter verandert, is onze onderhandelingspositie.
De Walen weten zeer goed dat ze ons,
•dank zij grendel en vetorecht, op het
m a t j e kunnen laten staan. Dat m a a k t
hen sterk. Het is bijna een institutionele aansporing om bij de onderhandelingen koppig en stroef te zijn,
want de Vlamingen zitten toch in de
groep van de remmende waarborgen.
2. - De waarborgen zijn ook voor
h e t Vlaamse land een beveiliging; zo
beschermt men de Vlaamse verworvenheden. Antwoord : Die redenering
is louter defensief. Men verlieze daarbij uit het oog dat onze vooruitgang
veel moeilijker wordt. Voor een meerderheidsgroep die op dit ogenblik zijn
achterstand inhaalt, is dat een
Blechte taktiek !
Het argument dat men zou kunnen
raken aan de Voerdorpen en de Brusselse randgemeenten is geen reden

Vlaamse vrijzinnigen. Overigens Is
gans de tekst over de bevoegdheid van
de kultuurraden doorspekt met h e t
woord « advies ». De onderwijssektor
valt er bijna volledig buiten...

ten niet In de grondwet. Antwoord :
Zodra de dubbele waarborg is a a n vaard, is het ondenkbaar dat met a n dere bewoordingen geringere waarborgen in de grondwet zouden komen.
Dit argument lijkt nogmaals een vergoelijking om de Viaamsf weerstand
te verzwakken.

s t a a t duidelijk dat wegens de ideologisch» tegenstellingen de kulturele
autonomie wordt beperkt tot een
eerste stadium. Het is een magere
troost dat de echte kulturele autonomie voorlopig achterwege blijft, niet
wegens het verzet van de Walen,
maar wegens de tegenkanting van

De waarborgen voor Wallonië zijn
in alle biezonderheden geregeld. De
meeste Vlaamse desiderata zijn ofwel
niet vermeld, ofwel slechts gedeeltelijk opgenomen, ofwel vaag aangekondigd met de belofte van een kommissie of van verder onderzoek. Als
men dat n a a s t elkaar In de balans
legt, is het besluit onvermijdelijk n e gatief. Het is voor de Vlamingen een
slecht akkoord, want als vragende
partij geven we onze belangrijkste
troef, de gewone meerderheid, n u
reeds prijs. Alle patetische oproepen
inzake de eenheid van het land en
van de partij kunnen die werkelijkheid niet wegcijferen.
Om tot grondwetsherziening te komien was het niet nodig een gedetailleerd akkoord te sluiten. Aangezien
men behoort te erkennen dat nog heel
wat vraagstukken niet rijp zijn (statuut Brussel, kulturele autonomie,
positieve formules inzake erkenning
van de twee volksgemeenschappen),
zou het veel logischer zijn geweest
met een korte streefverklaring een
ruim aantal artikelen van de grondwet open te stellen. Dan had men n a
de verkiezingen. kannen voortzoeken
n a a r een definitieve oplossing, waarin niet in de eerste plaats de waarborgen voor Wallonië zo nauwkeurigr
worden geregeld.
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GUENTER GRASS
>>

KATZ UND MAUS"

Günter Grass is hier te lande bekend geworden door zijn lijvige roman « Die
Blechtrommel >, een boek dat niet slechts om zijn literaire kwaliteiW^ een
reputatie kreeg, m a a r dat ook opspraak verwekte omwille van een zeer vrije
en zeer gedetailleerde beschrijving van het sexuele... Intussen werd onze eigen
literatuur «verrijkt» met J a n Cremers' geschrift, zodat Grass noch enige
sexuele durver-in-de-literatuur, alleen met die lokvogel een (meestal minderliterair geinterresseerd) publiek zou kunnen lijmen.
Na zijn «Blechtrommel» — een
overigens mateloos - voorstromende
schelmen - en Bildungsroman die
wel van fantasie en talent getuigde,
m a a r die tevens het gebrek van de
auteur aantoonde, om zich in de
«Beschrankung» de meester te t o nen, verschenen in 1960 opnieuw van
h e m verzen : « Gleisdreieck » — n a d a t hij in 1956 reeds met verzen gedebuteerd had. In 1961 verscheen dan
zijn tweede proza-stuk : met zijn
178 bladzijden (in de pocketuitgave
van Rororo slechts 138 bladzijden)
even lang als menig roman, betitelde
Grass zijn verhaal « Katz und Maus »
als novelle. Het heeft er dan ook de
kenmerken van : het verhaal is strak
gehouden en rechtlijnig, het tema is
begrensd, zelfs het kern-objekt, het
leitmotiv (de «valk» uit de Italiaanse novelle) is hier aanwezig. De buitenmatig-grote adamsappel van de
held van het verhaal, Mahlke, is —
om het met een ongewone beeldspraak te zeggen — het aanknopingspunt voor de verteller, een medescholier, om de tragi-komische fuguur en

zijn belevenissen als scholier, als arbeidsdienstman en als soldaat te beschrijven. Het grootste gedeelte van
het verhaal speelt zich af in het
zelfde kader als de « Blechtrommel >
en als de later-verschenen roman
«Hundejahre» — namelijk in Grass'
geboortestad Danzig...
In dit verhaal — dat naar het ons
lijkt, evenals de romans, althans gedeeltelijk — autobiografisch is, heeft
Grass zich stilistisch en kompositorisch heel wat beter weten te beheersen dan in zijn lijvige romans —
en getuigt hij veel meer dan in de
« Blechtrommel » van zijn talent als
prozaïst en auteur. Dat hij daarenboven minder nadrukkelijk dan in de
« Blechtrommel » het sexuele beklemtoont, kan zijn verhaal slechts ten
goede komen — alhoewel wij niet inzien waarom het noodzakelijk was,
dat ook in « Katz und Maus » bepaalde scènes ingelast werden, die het
verhaal absoluut niet vooruitbrengen, en die slechts als naar het pornografische zwemende ballast kunnen
beschouwd worden.

TONEEL TE BRUSSEL
k.v.s.

AFBREKENDE TEATERPOLITIEK
In het begin van de dertiger jaren werd de schouwburg
te Aalst afgebroken. En meteen was er sprake van een
nieuwe. Vandaag buigt men zich nog over de plannen.
Enkele jren geleden werd te Antwerpen de huurschouwburg
afgebroken. Weldra moet de KNS gesloopt worden. Grootse
plannen liggen ter studie.
Weldra zal ook de schouwburg te Oostende met de
grond gelijk gemaakt worden : men heeft besloten geen
nieuwe te bouwen. Ook te Roeselare zal de Patriaschouwburg verdwijnen, terwijl men te Hasselt blijkbaar met de plannen van een schouwburg schijnt klaar
te zijn; in geheel Limburg is t h a n s geen behoorlijke
toneelzaal te vinden.
Te Brussel takelt men de Residentie-schouwburg af tot
repetitielokaal van het Nationaal Orkest.
In alle aangrenzende landen bouwt men nieuwe
schouwburgen bij hopen (Nederland), ofwel kuituurhuizen (Frankrijk), ofwel zalen die geschikt zijn voor
verschillende soorten spektakels (Duitsland); grote kredieten worden voorzien om in de « ontwikkelingslanden »
toneelruimten te bouwen. In Vlaanderen heeft men een
colloquium gehouden met de medewerking van buitenlandse experten. Een gedetailleerd en uitvoerig verslag
werd opgemaakt en een werkgroep houdt zich met het
inventariéren van bespeelbare zalen bezig. Iedereen
heeft zijn zeg gehad, alle tegenstrijdige belangen werden
tot één groot belang samen gebundeld : wij hebben zalen nodig waar toneel kan gespeeld worden.
Alles ligt klaar.
Natuurlijk zullen de nodige kredieten ontbreken.
In 1975 houdt men te Brussel een colloquium over de
kultuurspreiding met als onderwerp : het bouwen van
toneelzalen in Vlaanderen. Misschien zal men dan verwijzen n a a r 1965.
Wat er inmiddels in de aangrenzende landen zal gepresteerd zijn, durf ik niet voorspellen. Hoeveel schouwburgen intussen bij ons zullen afgebroken zijn is te
raden.
IJverig zal men zich over de plannen buigen. Statistieken zullen aantonen dat de belangstelling voor toneel
in ons land gedaald is
Misschien is het in 1985 niet meer nodig, nog zalen te
bouwen.
R.V.V.

« Romeo en Julia > is de fabel van
de liefde en de dood van twee uit
vijandelijke geslachten stemmende
jongelui, een diep ingrijpen in hun
karakter en in de meest menselijke
roerselen.
Het is het meest verheven beeld
van de onbreekbare wil van deze kinderen om hun liefde te verdedigen en
te behouden tot in de dood toe, met
inbegrip van het tragisch voorgevoel
dat dergelijke grote liefde ook hun
ondergang inhoudt.
Shakespeare heeft dit drama met
innigheid en zacht gevoel, tevens met
geweld en buitengewone uitdrukkingskracht ten tonele gebracht, in
brutale tegenstelling tot de bijna
barbaarse vete tussen de beide geslachten, zich totaal verplaatsend in
het Italiaanse midden, met Italiaanse personages, hun lyrische vurigheid,
hun zuiderse onstuimigheid, hun taal.
Is de dialoog soms gekunsteld en
de ontknoping, met enkele toevalligheden, wat simpel aangewend, «Romeo en Julia» is en blijft een uitzonderlijk monument van de reine,
frisjeugdige en argeloze liefde.
Het is een zware opgave, dit stuk
voor het voetlicht te brengen, opgave
die door de twee hoofdpersonages getorst wordt — en er mee staat of valt.
Op deze twee personages is de vertoning in de K.V.S. gestrand : we begrijpen niet waarom deze rollen aan
Senne Rouffaer en Denise Deweerdt
werden toevertrouwd,
(ligt hier de
schuld bij gastregisseur Freitag ?)
Senne Rouffaer is wel de Shakesspeare-vertolker en Denise Deweerdt beschikt over talent en routine, maar
geen van beiden past in dit werk,
noch wat figuur, ouderdom, stem,
jonge « presence 3> en jeugdige bezieling betreft. De K.V.S. beschikt over
enkele jonge krachten en heeft de
kans verkeken een paar van hen de
gelegenheid te geven te laten zien wat
ze in hun mars hebben.
Toneelkunst in 't algmeen en het
opgevoerde werk in 't biezonder zijn

verloren, zodra mooipraterij en deklamatie in de plaats .:omen va de
doorvoelde en gevoelige uiting van
het innerlijke dat de -auteur in de
personages heeft gelegd.

beurs
Het eerste optreden alhier van het
< Toneelstudio '50» uit Gent is een
meevaller geworden. Dit Toneelstudio
heeft, naast het «Theatre d'essai»
o.m. als doel : het experimenteren
met grote figuren wier werk nog te
sterk is om het nu al te vergeten. Zo
is Strindbergs « Dodendans » hier op
zijn juiste plaats : we zijn er dit durvende gezelschap dankbaar voor.
Strindbergs oeuvre vertoont
verl
scheidene aspekten met zijn wrok
over leven en mensen als grondtoon.
Zijn antifeminisme — grotendeels
aan zijn drie mislukte huwelijken te
wijten — heeft hij in « Dodendans »
breed laten oplaaien. Want de vrouw
van het ten tonele gebrachte echtpaar is een duivelin, die echter niet
moet onderdoen voor de man, een
heersersfiguur, een vampier : twee
uitersten, zonder schakering, ware
Strindbergse figuren, die uit geslachtshaat in een onverbiddelijke
vete tot de verpersoonlijking van het
kwade zijn uitgegroeid. Het is een
moordende strijd tussen de twee seksen, die cirkelt rond « h e t produkt
van de hel» (zoals de auteur dat
noemt) nl. «het liefde-in-haat-motief ».
Strindbergs egocentrisme maakte
het samenleven met andere mensen
onmogelijk : zo schildert hij ook zijn
personages en behandelt meteen de
eenzaamheid van de mens en het onderlinge onbegrip. Het verzoenend
einde in « Dodendans » komt dan ook
gewild voor.
De vertolking met Diane de Ghaup,
Albert Haussens en Daniël De Cock is
er een van hoog gehalte; vooral Mevrouw de Ghaup is een magistrale,
patetische fuguur die we ten zeerste
bewonderd hebben; alleen reeds haar
uitbeelding is de verplaatsing waard.
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PERSSPIEGEL
Unitair concerto voor twee violen. Zo k a n
een miizielikriticus de twee kongressen van
•ondag samenvatten. Dat kon men reeds
merken vorige week als in de B S P en CVPpers de violen werden gelijkgestemd.
Weinig wanklanken waren er d a n ook te
lioren tijdens de uitvoering.
Helemaal « Derine » was Prof. Raymond
«<ui Antwerpen niet. Hij heeft nog niet genoeg mee gerepeteerd om in het CVP-oricest voldoende ingespeeld te zijn. Hij was
• e n zeldzame witte merel tussen al die unitaire kerels. Maar een machteloze merel.

TOLKSGAZE^
Was zeker van zijn mannekens. Maar
Toor het Kongres vroeg dirigent Van Eynde
mich af of de CVP-partner al vo doende was
aangepast a a n de ijzeren discipline in het
nnitaire orkest.
« In de rangen van de CVP bemerkt men
een gelijkaardige stroming. Er is hier en
daar wel wat verzet bij elementen die al te
gevoel g zijn voor Volksunie-agitatie (en
men weet dat de noyautage vanwege deze
extremistisclie groepering bijzonder diep is
doorgedrongen m menig CVP-milieu). Doch
de partijleiding heeft haar mening ingang
kunnen doen vinden en spant zich in om
te bekomen dat men weer n i : t de psychologisch allerjammerlijkste vtrgissmg zou begaan, nl. goedkeuren, doch terzelfder tijd
verklaren d a t men dit « met de dood in het
h a r f » doet.
Het vermoeden is. g>'let op deze reacties
In de BSP en de CVP. gegrond dat men
toekomende week, de congressen eenmaal
achter de rug, vlug vooruit zal kunnen en
zich nog alleen zal hebben te bekommeren
om de onvermijdelijke agitatie van de extremisten (communisten. MPW-ers en Volksuniemensen) en van de liberalen die met
dit allegaartje in hetzelfde front zijn ge
raakt, »
Zijn vrees bleek ongegrond. Gij zult 7e ts
lieB in de kommentaar van VLH Volk hoe
die -letterlijk dfwlfde
avgume'-tilie overnemen. Het kon wel op dezelfde redaktie
geschreven zijn.

Standaard
Toonde weer eens hoe laag ze gevallen
is. Voor het Kongres mocht in De Standaard « Ie Bruxellois nation » Van den
Boeynants komen bewijzen hoe schitterend
die grondwetsherziening voor V aanderen
is : voor wanneer de VU ook in de Vrije
Tribune?
« Omdat het voortaan mogelijk kr.n worden, dat een bepaalde Gemeenschap niet
akkoord gaat met een voorstel van de andere Gemeenschap, hebben wij aan een
stel-^el v a n wederzijdse bescherming gedacht
Tot diegenen m Vlaanderen die h e r t e g e n
protesteren, zeg ik ; indien Vlaanderen in
de minderheid zou zijn, indien het zou weten dat er straks zeven Walen naast drie
Vlamingen zijn. d a n zou het op zijn beurt
om een waarborg verzoeken.
De bedoeling is trouwens niet, d a t elke
Gemeenschap de andere in h a a r normale
expansie zou hinderen, maar wel dat zij
een mogelijkheid krijgt om een voorstel, dat
tegen haar eigen expansie gericht is te doen
wijzigen. »

DE

GAZET

Naarmate de verkiezingen nadeien steeds
meer terug CVP-minded, tracht a a n de
Vlaamse CVP-kongressisten toch nog in te
prenten d a t h e t niet allemaal Vlaamse rozengeur is.
« Daarom dient elke aanwezige op h e t
kongres goed te overwegen dat, zeker voor

wat de herzieningen v a n de grondwet betreft, beslissingen worden genomen v a n zeer
grote betekenis en voor lange tijd. Het gaat
om de « Magna C h a i t a » v a n onze demokratische gemeenschap, om de grondslag
van ons staatsbestel, en hieraan worden niet
elk jaar, of elke tien j a a r wijzigingen gebracht. I n volle bewustzijn moeten zij die
te beslissen hebben, de draagkracht kennen
van h u n stem.
En zo komen wij onvermijdelijk terug
op h e t probleem van de waarborgen. Wanneer « La Libre Belgique » op 8 februari
schreef d a t de procedure der waarborgen
méér voordeel zal brengen voor de franstaligen d a n voor de Vlamingen, en op 11
februari d a t de herziening van de grondwet vooral beantwoordt a a n een eis v a n
de Waalse minderneid, die verlangt beter
beschermd ie worden, stemt dit toch tot
nadenken. Het betreft hier toegevingen op
zulk essentieel vlak. dat alle geruststellingen ten spijt, toch vraagtekens blijven bestaan. »
Wij hebben er inderdaad staaltjes van
gekregen. Van uit mijn gemeente trokken
er CVP-bestuur'ileden naar h u n arr. Kongres te M«chelen om er de grondwetsherz i . n n g goed te keuren, IVIen«>»n die zelf
achteraf verk aarden dat ze van heel die
za! en r»iets afweten.
Dat is CVP-demokratie in Vlaandeien.

La Wallonië
Het Waalse federalistische blad .i,niuseert
zich om de dramatische angstkreten van
Schildwacht van Het Volk. Hij stelt het
voor d a t de grondwetsherziening het en'ge
redmiddel voor het heilig land der vaderen is.
« De waakzame Schildwacht met het
arendsoog bemerkt a a n de horizon de dondervlaag van grote afmeting die zijn CVPtroepen bij de verkiezingen op h u n nek
gaan krijgen. Hij ziet ook de afmetingen
van de opposite die h e t tweepartijena'kkoord
krijgt zowel in Wallonië als in Vlaanderen
en Brussel.
Dan.in een houding van « Red ons »
blaast hij te wapen als volgt : « Indien de
twee grote partijen samen de grondwettelijke meerderheid niet halen, dan zouden
We naar een Vlaams-Waals konflikt gaan
d a t het bestaan van het land zelf zou bedreigen ».
Zou de Schildwacht zich zoveel watte in
de oren hebben gestopt om h e t kanon niet
meer te horen d a t hij noo t h e t «paswoord»
zou gehoord hebben en d a t heet « federalisme »?

KAPITALEN

De Nieuwe Gazet
F r a n s Groot',iiis, schrijft in zijn Gazet
die toch niei a Brusselse liberale kringen
doordringt s..aife Vlaamse oppositiepraat.
« Het wordt steeds duidelijker d a t de
C5VP- en BSP-onderhandelaars inzake de
minorisatievrees der Walen, een procedure
ter bPStrijd n g ervan hebben ui'gedacht,
die de spanningen, in plaats van ze te milderen, nog in belangrijke m a t ? k a n aanwakkeren. En dat is toch zeer bedenkelijk.
Het st.isel van de zogenaamde « driedubbele meerderheid »• dat in. het inmidaels
reeds berucht geworden artikel 3 bis voorzien wordt, is ook van aard om h e t wetgevend werk in de toeKomst haast bestendig te verlammen. Het komt .n feite hierop neer a a t inzake de taal- en cultuuraangelegenheden, na de eventuele grondwetsherziening, 51 volksvertegenwoordigers in
staat zullen zijn een wet te kelderen die
door niet minder d a n 161 v a n h u n collega's
zou worden
goedgekeurd. Men mag zich
zelfs afvragen of zulke regïling nog wel
iets met democratie te maken heett.
Niemand k a n er nog a a n twijfelen dat
deze grendolprocedure tevens inhoudt d a t
de Vlaamse meerderheid in h e t parlement,
• in de toekomst wanneer het over ievcnsbelangr jke aangelegenheden der gemeenschap zou gaan. zal moet n zwichten voor
hei Waaise veto. Zelfs « La Libre Belgique » heeft willen toegeven d a t het hoger
reeds'vermelde artikel 3 bis in de allereerste
plaats vooi- de Franssprekenden voordelen
bieden zal. Men moet trouwens blind zijn
om dat niet te zien. »

BECO
BRANDSTOFFEN
Tel

(03)32.04.77-32.02.10

H e t Volk:
Kan besi als voorbeeld g. nomen voor de
schijn-triomf-kreten uit de Vlaamse minimalistische pers (vergelijk met Volksgazet).
« Het grondwetspakt is gegrondvest op
het dubbel beginsel, d a t de eenheid der
staatsgemeenschap moet verzekerd worden,
maar dat zij niet m a g verzekerd worden ten
nadele van de veil gheid en de gaafheid der
twee volksgemeenschappen.
De P W , de Volksunie, h e t MPW en de
kommunisten hebben reeds aangekondigd
dat zij de aanstaande verkiezingsstrijd zullen voeren in de eerste en voornaamste
plaats tegen het grondwetspakt.
Des te beter. H©t uur der waarheid is
geslagen. Het uur der verantwoordelijkheid
en h e t uur der ondubbelzinnigheid.
De maskers af! »
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Kijk Nieuw
Is een West-Vlaams Volksuniemaandblad
dat in verband met de in West-Vlaanderen
nog welig tierende uitbuiting van de godsdienst door CVP-politiekers enkele
rake
dingen zegt, die ieder eerlijk CVP-er moeten doen nadenken.
« In « de gids op maatschappelijk gebied»
een u tgave v a n h e t ACV lazen we, d a t
het kristelijk blok geen stemmen had verloren. Integendeel! De verantwoordelijke
voor dit artikel h a d heel eenvoudig de stemmen van de CVP, van de Volksunie en van
alle andere Vlaamse lijsten samengeteld
Het kristelijk blok kwam er dus goed uit!
Ge moet eigenlijk maar durven, op een
ogenblik d a t de CVP overal, onder druk
van het 'iCW coalities aansring met de socialisten
En esn beetje later, precies op 18 j a n u a r i
1965 schrijft de CVP-volksverteg^nwoordiger. die in zijn eigen gemeente Wilrijk
(Antwerpen) een koal'tie afsloot met de
BSP tegpn de Volksunie, in de Gazet van
Antwerpen, d a t het gevaarlijk wordt wanneer Vlaamse vooraanstaanden als Coppieters tot de Volksunie toetreden. Hij vindt
dat zelfs niet eerlijk. Voor Kiebooms m a g
men inderdaad slechts tot de CVP toetreden. Luister maar war hij schrijft ovei
mensen als Coppleters :
1 Dat is zeer lelijk, om niet te zeggen,
oneerlijk. Maar d a t is nog niet h e t ergste,
het is bovendien zeer gevaarlijk voor de katolieke en Vlaamse zaak j ' e zp beweren
te willen dienen.
Over het « katoaes » of (( Kristelijk »
karakter v a n de Volksunie zal niemand
zich nog wel begoochelingen maken. De
Volksunie proklameert op alle tonen dat
zij « neutraal » is, d a t ze een echte « centrumpartij » wil worden, die de pretentie
heeft, de zogenaamde « kleurpartijen » af
te lossen. Met h e t gevolg, dat, moest zij een
elektoraal sukses halen, de kristeiijke krachten in dit land grotelijks verzwakt zouden
worden. W a n t we zouden d a n staan met
drie of vier « neutrale » of « anti-klerikale »
politieke partijen.
Uit d a t alles blijkt t t n jvervloede. d a t
vooralsnog, de CVP ook en vooral op Vlaams
gebied een onvrrvangbare nolitieke n a r t ' ]
is. »
Kiebooms durft nogal. Volgens het ACV
behoort de Volksunie tot h e t « Kristelijk
blok ». Volgens Kiebooms tot het «antiklerikale of neutrale blok ».
Eigenaardig, dat Kiebooms te Wilrijk met
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de socialisten aanpapt, in plaats v a n m e t
de Volksunie. Kijk, Kiebooms. De Volksunie misbruikt de kristeiijke princiepes niet
zoa's gij. W a n t dat is weinig kristelijk,
nietwaar?» Nochtans beweert de CVP d a t
er ook, in de CVP plaats is voor akonfessionelen.
Als d a t in haar k r a a m past. Alleen de
CVP m a g dat. »

Raak
Als bgtreding van dit Volksuniestandpunt
nog een van de talrijke brieven van K W B ers in Raak, die er genoeg van hebben d a t
de godsdienstige waarden, sociale en Vlaamse waarden, alleen door de CVP zouden
kunnen gediend worden.
« De K W B betoogt bij elke geleg. n h e i d :
aansluiting v a n leden, kaai-lenverkoop, inrichting van feesten, godsdienstige plechtigheden, e.d., dat zij niet a a n partijpolit-ek doet... m a a r als de verkiezingen naderen d a n verklaart zij : dat zij het wel doet
en haar steun toezegt a a n de CVP. D a t
doet me denken a a n de verklaring van een
zatlap die belooft geen bier te drinken... tot
zolang men hem een glas a a n b i e d t .
Elk eerlijk mens zal toegeven : ae nouding van ds K W B is gewoon dubbelzinnig
en boerenbedrog, en zeer terecht werd die
houding gehekeld door meerdere leden in
h u n brieven van uw blad
Beste Vrienden van « Raak » me a u n k t
dat de KWB-leiding opheldering verschuldigd is op d a t stuk, en dat onmiddellijk,
voor de e.v. wetgevende verkiezingen.
Want, ofwel
behoudt ze h a a r o n z i j d ^
standpunt, en dienc het ook in acht genomen door de afdelingen, ofwel word» de
KWB duidelijk een afdeling v a n de CVP.
Maar m d u geval eisen we ook dat men
met langer de geestel jkheid conipromitteeit, die zogezegd als proosten, de actie
van de K W B mede dekt.
Het is zo al erg genoeg in Vlaanderen,
dat de hogere geestelijkheid veel gezag en
sympathie verloren heeft
bij de Vlamingen, d a t men ons nu ook de lagere geestelijkheid zou ontnemen
En d a t men om de uetae Godi nu tooli
eens ophoudt met van CVP-zijde zich zelf
a a n te melden als de alleenzaligmakende
partij die geroepen is het katnolic sme te
redden! Iedereen gaat er nu toch mede akkoord om te verklaren dat dergelijke houding in het verleden, door de vereenzelviging in de ogen van de werkende stand,
van katholieke partij en katholieke kerk,
er duizenden arbeider.s heeft afgekeerd v a n
de kerk.
En ik wil eindigen met ae volgcnae beschouwingen :
Ik ben l.d van de KWB, mijn vrouw is
aangesloten bij de KAV en één mijner kinderen IS bestuurslid v a n de plaatselijke
KAJ. Welnu, alle drie voelen we niets voor
de CVP. En we vragen d a n ook met a a n drang d a t de K W B zijn onzijdig en onaf.
hankelijk s t a n d p u n t zou h a n d h a v e n o p
partijpolitiek vlak. n a a r h e t voorbeeld v a n
Davidsfonds, Bond der Giota Gezinnen,
enz. »
W. Luyten.

ÜITZONDEELIJKE KANS VOOR
EEN BEKWAAM WINKELCHEF
Gevraagd : mensenkennis om vlot
met klienten en ondergeschikten
om te gaan, organisatievermogen
en dynamisme om het zakenci.1fer
op te drijven, zo mogelijk een zekere technische bedrevenheid in
de ijzerwarenbranche. Geboden :
Een zeer interessante wedde, een
aangename werkkring in een modern winkelbedrijf. De onderneming is gelegen op 25 km afstand
van Brussel Sollicitaties met cur.
Vit aan bur, bl. onder ref. P.S.145,

zoekertjes
Jukeboxe te koop, zeer voordelige prijs.
Seeburg 100, Bleeregemstraat 28, Hekelgem.

BLAUWVOETFEDERATIE

Gouw

Brabant

VERBOND VAN BLAUWVOEÏVENDELS EN
VLAAMSE MEISJESSCHAREN.
Verbond van Blauwvoetvendels en Vlaamse .Aleis.jesscharen.
Groots verbondsfeest klank en luisterspel rond. van en
door de Jeugdbeweging.

raadplegingen

R. van der Paal
O. V o o r b r a e c k .
M. Demol.
O i r e k t i e . Lic. Rik De Vos

Vendelzwaaien - Toneel • Zang
Uitbeelding in een (( nonstop 1) -rechtdoor programma door onze meisjes en jongens.
Op zondag 21 februari 1965 te 15 uur in de Franciskus
feestzaal, Van Schoorstraat 43, Schaarbeek, Brussel 3 (bij
Noordstation en Liedtsplaats).

DE VOLKSUNIE

13

BEWEGINGSLEVEN
ANTWERPEN

LIMBURG

ANTWERPEN
De eerstvolgende
Jeugdmiddag
ingericht door Were Di vindt
plaats op 20 februari a.s. te 15
uur in de bovenzaal van h e t
Vlaams Huis Peter Benoit, PranKrijklei 8, Antwerpen.
Wij maken nader kennis m e t
Zuid-Vlaanderen
(Frans-Vlaanderen).
Onderwerp : « W a t is en betekent Zuid-VIaanderen voor ons ».
Het programma vermeldt verder verschillende zeer boeiende
verhalen o.a. «Robrecht de Pi-ies»;
« Zannekin »; « Willem I I I »; De
grote hongersnood ».
Zang en voordracht zullen h e t
geheel omlijsten.
Toegang vi-ij!
De daaropvolgende Jeugdmiddag
Ingericht door Were Di vindt
plaats op 13 m a a r t e.k. te 15 uur
in de bovenzaal van h e t Vlaams
Huis Peter Benoit, Frankrijklei 8,
Antwerpen.
Onderwerp : « Albrecht Rodenbaoh ».
Albrecht Bodenbaoh, niet zoals
wij hem lezen en leren kennen
'uit de schoolboeken, m a a r wel de
pionier van de Vlaamse Beweging,
de grote dichter, die alles veil
h a d voor land en volk!
Verhalen, voordrachten en film e n zullen deze namiddag opluisteren.
Toegang vi'ij!
Verdere inl chtingen : B. van
Boghout, Jordaenskaai 3. Antwerpen, tel. 03-32.21.53.

PEER
Verleden zaterdag hield Vi-iendenband Bree-Peei- zijn bal in Esmeralda. Een puik orkest en een
talrijk
en
voornaam
publiek
m a a k t e n er een gezellige avond
van, die besloten
werd met een
daverende Vlaamse Leeuw.

ANTWERPSE

POLDER

De uitbreiding van de afdeling
Berendrecht gaat
onverminderd
verder. Verleden week werd h e t
getal van vijfig leden en abonnementen bereikt
Zoal«
voorzien
kaapte Gerard van den Ven de
prijs (een boek) voor h e t bereiken van dit getal, weg. Pi-oficiat.
Ondertussen blijft ons gemeenteraadslid Staf De Lie onafgebroken allerlei zaken v a n dienstbetoon afhandelen, is hij aktief in
het door hem geleide Polders Aktiekomitee en werkt hij a a n de
uitbreiding van de andere afdelingen en kernen.
Binnenkort
wordt gehoopt in de Antwerpse
Polder te kunnen beschikken over
vier volwaardige afdelingen. Zandvliet en LUlo en d a a r n a ook Stabroek, worden onophoudelijk bewerkt door onze propagandisten.
Aktie Lillo.
T e Lillo werd verleden zaterdag
door het Polders Aktiekomitee —
dat onder leiding staat van onze
VU-mannen — een eerste protestvergadering tegen de door Antwerpen gevoerde onteigenings- en
ultdrijvingspolitiek gehouden
Onze gemeenteraadsleden Staf
De Lie en Mr H e r m a n Wagemans
voerden er het woord voor ongeveer zeventig opgekomen aanwegen. D a a r n a werden de verschillende aktiepunten besproken en
werd ook besloten nu zaterdag een
tweede m e e f n g in te richten, ditm a a l te Oud-Lillo.

WILRIJK
Volksunie-bal.
Het privaat bal van onze afdeling vindt plaats op zaterdag 20 februari e.k In oe zaal « Harmonie », Heistraat 71. Aanvang te 20
uur 30. Deelname m de onkosten:
30 fr Het orkest «De Accordona's»
en een pantomine-groep uit Limburg zullen voor de gepaste sfeer
zorgen. Het bal vindt plaats in de
karnavalperiode
Verkleden (zonder masker) is toegelaten Voor de
meest origineel verklede dansers
en danskoppels zullen door een
Gelekte jury
waardevolle prijzen
uitgereikt worden.

MAASEIK
Maaseik werd verleden zondag
gewoonweg overrompeld door onze
propagandisten die m e t veel bijval pamfletten hebben uitgedeeld
a a n de kerken in de stad en de
verschillende gehuchten.
STOKKEM-LANKLAAR
Op 21 februari zal onze werkgroep deze gemeenten eens duchtig bewerken. Iedereen weze op
post.

OOST-YLAANDEREN
GENTBRUGGE
Onze gekozene in de gemeenter a a d lic. O. Van Wittenberghe
werd tijdens de jongste gemeenteraadszitting gekozen tot schepen
van financies, kultuur en gezin.
De h. Van Wittenberghe is leraar
in liet Rijksonderwijs en was voor
de verkiezingen bedrijvig als voorzitter v a n de plaatselijke Volksbeweging.
De
vu-Gentbrugge
wenst hem een vruchtbaar mandaat.
De schepen houdt zich ter beschikking van zijn kiezers elke
woensdagavond v a n 18 tot 19 u u r
op het Gemeentehuis.
De
VU-afdeling
Gentbrugge
neemt zich voor, de h. Van Wittenberghe een intieme hulde te
brengen tijdens een gezellig samenzijn voor leden en sympatisanten, dat plaats v m d t vrijdag 6
m a a r t e.k. te 20 uur in de prachtige zaal « Balmoral », Brusselse
steenweg
te Gentbrugge
Ook
sympatisanten van omliggende gemeenten zijn van h a r t e welkom
mits vooraf in te schrijven bij de
secretaris , W. Tack, Oudstrijdersstraat 5 te Gentbrugge.

GENT
Het BAL der BALS : het KAMER ADENBAL.
Zaterdag 6 m a a r t 1965 in de
zaal ROELAND ; Gent.
Deuren : 20.30 u.
Orkest : Waltra ( S t a n Philips ).
Vriendenkring Sneyssens.

GENT-EEKLO
Financiële mobilisatie.
Om de 14 dagen brengen wij
hier de algemene klassering per
gemeente in verhouding tot h e t
a a n t a l inwoners. Hier volgt de
tweede lijst.
1. Deurle; 2. St. Denijs-Westrem;
3. Zomergem; 4. Vinkt; 5. DeinzePetegem-Astene; 6. Oostakker; 7.
Merelbeke; 8. G e n t ; 9. St. Martens-Latem; 10. Af snee; • 11. St.
Amandsberg; 12, Zulte; 13. Zwijnaarde; 14. Machelen; 15. Eeklo;
16. Wondeigem;
17. Gentbrugge;
18. Olsene; 19. De Pinte; 20. Lembeke; 21. Evergem; 22. Drongen.
Bezorg uw gemeente een ereplaats en stort op P R K 92.33.54
van de VU Gent-Eeklo te Gent
met vermelding : Kiesfonds

ST NIKLAAS
Grote volksvergadering.
Op woensdag 3 m a a r t te 20 u u r
in zaal « Select » Parklaan, vindt
onze grote volksvergadering plaats.

Sprekers : Mr J a n Verniers, Rik
Verhasselt, Dr Gerard De Paep,
Drs M. Coppieters.
Optreden v a n Jef Burm.
OUDENAARDE-RONSE
Kolportage.
Zondag j.1. kolporteerden wij in
de gemeente Ename, waar wij
enige sneeuw- en hagelbuien t e n
s p j t , een goed resultaat bereikten.
Dit zonder geluidswagen!
Vlotter verloopt h e t natuurlijk
met geluidswagen, daarom zullen
wij er voor zorgen d a t onze luidspreker hersteld is tegen a.s. zondag.
Als de opkomst voor zondag a.s.
even talrijk, en van dezelfde hoedanigheid is als te Ename zullen
wij te Huise een zeer goede slag
'thuis halen.
Hierbij een overzicht van de geplande kolportaties voor de eerstvolgende zondagen :
Op 21 febr. te Huise.
Op 28 febr. Bevere-(Dudenaarde.
Op 7 m a a r t stad Ronse.
Te Ronse verwachten wij alle
gekende Volksunieleden, bestuursleden en ieder die op een ai a n dere manier aktieve medewerking
verleent a a n de afdelingen. Al
diegenen die de Vlaams Nationalistische zaak ter h a r t e gaat, die
aktieve medewerking willen verlenen a a n de « Volksunie ».
Deze laatsten kunnen zich wenden tot Smet Ernest, G. Loberts t r a a t 5, Leupegem.
Te Ronse, moeten wij een aanwezigheidspolitiek voeren die indrukwekkend zal zijn. D a t iedereen zonder voorbehoud deze datum
vrijhoude.
Bijeenkomsten lokaal « Pallieer », Leupegem om 9 uur iedere
zondag morgen.
ZWIJNDRECHT
Na ons sukses met de gemeenteraadsverkiezing (24.5 % van de
bevolking stemde op de lijst
Vlaamse Volksbelangen) gaat de
strijd verder.
Het nieuwe jaar werd schitterend ingezet : 31 nieuwe leden en
15 nieuwe jaarabonnementen.
Op zondag 31 j a n u a r i eerste kolportatie m e t propagandisten uit
eigen gemeente.
Onze m a n n e n ondergingen schitterend h u n vuurdoop, 200 nummers werden verkocht in twee uur
tijd. Prachtig resultaat.
Op zondag 7 februari pakten
wij h e t andere gedeelte van de
gemeente a a n .
Bestuursverkiezing.
Voor enkele weken vond onder
buitengewone grote belangstelling,
en dit voor de eerste maal, in eigen lokaal, de bestuursverkiezing
plaats.
I n zijn inleidend woord heette
de voorzitter iedereen
hartelijk
welkom. Hij dankte allen, die
door zich kandidaat te stellen op
de lijst der Vlaamse Volksbelangen de verkiezing van 2 gemeenteraadsleden hebben mogelijk gemaakt.
Volgend bestuur kwam uit de
stembus :
Dr Willy Pelemans, voorzitter;
Piet Severins, sekretaris;
Achiel Bonnaerens, arrond. afgevaard. gemeenteraadslid;
H e r m a n Vmck, organisatie;
Maurits Van Hauteghem, propaganda.
Als adv'zerende raadsleden werden verkozen Dokter Albert Van
Bogaert gemeenteraadslid Guido
Van Duyse, André Vandermeeren.
I n zijn toespraak wees de herkozen voorzitter op de taak welke
de plaatselijke afdeling te vervullen heeft in de organisatie en de
verdere uitbouw van de partij. Leden
en abonnementen
werven
vormen, samen met een georganiseerd sociaal dienstbetoon de specifieke taak van een plaatselijk
bestuur. Vervolgens richtte
de
voorzitter zich tot de mandatarissen. Hij beschouwde h e n als een
kapitaal d a t de partij heeft uit-
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gezet tegen hoge intrest. Onze g»meenteraadsleden moeten renderen.
Tussen h e n en h e t
bestuur
dient er te bestaan, een geest van
bestendig overleg. Zonder voortdurende samenwerking k a n er van
vruchtbaar werk geen sprake zijn.
Tenslotte riep de voorzitter allen
op voor de strijd in de komende
maanden.
Traditie getrouw werd deze zeer
geslaagde avond besloten met een
dreunende « Vlaamse Leeuw ».

WEST-YLAANDEREN
BRUGGE
Avondfeest.
Op zat. 13 m a a r t a.s. vindt voor
h e t arr. Brugge 'n groots avondfeest plaats te St. Kruis, zaal
Schuttershof. Begin : 21 uur.
VU-parlementairen en heelwat
vooraanstaande Vlamingen zullen
dit avondfeest
met h u n tegenwoordigheid luister bijzetten.
Er worden nog talrijke prijzen
verwacht om de tombola tot een
sukses te maken.
Het avondfeest zelf wordt voorafgegaan door een etentje in dezelfde zaal;
tijdens deze wordt
hulde gebracht a a n de werkers
van h e t eerste uur. Men wordt
verzocht voor deze maaltijd in te
schrijven bij d h r M. Goethals,
Moerstr. 38, St. Andries; prijs
voor de maaltijd met toegang tot
het avondfeest : 125 fr.
Werking u Vlaamse Vrouw ».
Op donderdag 11 feb. 11. vond
n a m e n s de werking « Vlaamse
Vrouw » een druk-bij gewoonde
spreekbeurt plaats tijdens dewelke het woord werd gevoerd door
kinderarts Dr. J o s Speybroeck op
h e t thema
: « bestaan er nog
moeilijke kinderen? ».
Wij herinneren e r a a n d a t de
dameski-lng elke tweede donderdag van de m a a n d samenkomt te
Brugge, huize « Rubens », Philipstockstraat. Inschrijving als lid
aldaar of bij de voorzitster Mr.
N. MoUet-Soenen.

BRUGGE (STAD)
Het bestuur van de afd. vergadert stipt om de 14 dagen.
Als afd. voorzitter werd voorgedragen t a n d a r t s Hugo Dejonghe;
verder werden de h h . Bols, De
Vriese, Ruysschaert, Verheyde en
Vernleuwe in h e t bestuur opgenomen. Per week worden gemiddeld
75 proefnrs verzonden, bij de
abonnementen
hernieuwing
werd geen enkel verlies geboekt,
door de huisbezoeken gaat het
a a n t a l leden en abonnementen
trouwens in stijgende lijn.

BLANKENBERGE
T e Blankenberge vond op 12
feb.
U. bestuursherkiezing plaats
in aanwezigheid van de arr. bestuursleden Deolercq, Vandemoortel, Broes en Van In.
Werden als bestuursleden a£Wigeduid de h h . Karel Ponjaert, Julien Van Parijs, Flor Walgraeve,
Albert Willems, Cesar De Coninck. Gust Van Volsem en Hugo
Persyn. Het sekretariaat blijft te
Blankenberge, leperstraat n r 7.

DIKSMUIDE
Werftoclit.
Zondag 21 febr. te Veurne verzamelen om 9 uur 30 op de m a r k t
te Veiu-ne. Aan deze werftocht
n e m e n al de propagandisten van
h e t arrond. deel
Winterbal.
De propagand'sten die nog in
bezit zijn van kaarten van h e t
Winterbal van 30-1 gelieven deze
zo spoedig mogelijk terug te bezorgen Men k a n ook storten op
Postr. Nr 6044.24 van V. Devreese, IJzerlaan, Diksmuide.

KORTRIJK
De stortingen op ons verkiezingsfonds blijven maar
steeds
binnenkomen. Bij het bedrag van
21.863 dat reeds ingezameld werd
voegen wij deze week een reeks
stortingen (te larig om hier te
vermelden) die
dit
bedrag op
25.793 fr. brengen. Proficiat! En
mogen wij nog verder op uw steun
rekenen?

ROESELARE-TIELT
« Kijk Nieuw ».
De eerste uitgave werd zéér
gunstig onthaald bij h e t publiek.
Heden is h e t tweede n u m m e r
verschenen op 25.000 elcsemplaren

(ongeveer 35 % v a n de bevolking
van ons arrondissement).
Zij die h e t niet ontvangen e a
toch wensen te lezen, kunnen h e t
verkrijgen door h u n adres op t e
geven a a n « Kijk Nieuw », Westl a a n 145, Roeselare. Mogen wij
vragen a a n hen, die h e t wel ontvangen, het n a lezing door te ge.
ven a a n bekenden die het niet
ontvangen?
Wij verontschuldigen ons tevens
bij de lezers van Kanegem, Oostrozebeke en een deel van Moorslede en Wakken, die het eerste
nummer
niet ontvingen.
De
adresseringsformaliteiten voor die
gemeenten waren nog niet voor
mekaar.
Avondfeest.
De Vlaamse Kring « Izegem en
Ommeland » richt op zaterdag 27
februari te Izegem zijn eerste privaat avondfeest in, in de zaal
« Magie », Statiestraat
De befaamde Roeselaarse for^
m a t i e « T h e Lucky Stars » speelt
ten dans.
Begin 20 uui- 30. Toegang 40 fr.
Tombola en verrassingen. Gezellige Vlaamse sfeer. Hou die dap
turn vrij!

ROESELARE
(( K e n Roeselare ».
Het blad verscheen
verleden
week voor het eerst, n a a r aanleiding van de eerste nieuwe gemeenteraadszitting.
Wij vernemen d a t de uitgever
—onze vriend
gemeenteraadslid
Roger Slosse — van plan is o m
vanaf volgende uitgave, een r u briek m te schakelen « Wie wenst
een babysitter ». Dit wordt d a n
een gratis inlichtingendienst b ^
treffende babysitters.
Avondfeest « Vriendenkring De
Mandel ».
Weinig avondfeesten kunnen b o
gen op een sukses zoals het bij
dit bal het geval was.
De inrichters mogen dan ook
hartelijk gefeliciteerd worden in
n a a m van de 700 aanwezigen!
Er was wat men noemt een dfl<.
verende stemming. Het Roeselaars
orkest « T h e Lucky Stars » was
effenaf puik.

ST MICHIELS
I n de verband met de verkiezing van d h r J. Fraipont tot .ge' meeiiteraadslid eP om tot een VM>
nieuwing en verruiming \'an h e t
bestuur te komen, vond op vrijdag
12 feb. 11. een leden-vergadering
plaats. D h r J a a k Galle werd als
nieuw voorzitter voorgedragen, d h r
Rik Gevaert (Dorpstraat 143, S t .
Michiels) werd sekretaris verkozen.
Onder de overige bestuursleden
noteren wi] de h h . Karel Mahieu,
Marcel De Keersgieter, J a n Fraipont, Gerard Malengier e.a.
Voor de a s . weken staan hulsbezoeken en proefnr-werking op
de agenda.

ST K R U I S
Op de leden-vergadering van H
feb. 11. werd als nieuw voorzitter
voorgedragen d h r Omer
Dom^
brecht; dhr Marcel Leroy fungeert
verder als ere-voorzltter. Verdere
bestuursleden zijn : de h h . J. Vanmoortel, Y. Schaepdryver, F. Demaegd, M. Vandemoortel en EtRoos.
Het sekretariaat berust in Randen van dhr Paul Thiers (Schaakstr. 13, St. Kruis) met de h h . BodSdin en Rechelbus als hulp-sekrotarissen.
Een ontwerp van
plaatselijk
kontakt-blad werd binnen de afd.
verdedigd. Onder leden en bestuursleden werden ploegen gevormd die onverwijld de huisbezoeken zullen aanvangen.
Tenslotte zal de afd. St. Kruis
zich speciaal inzetten om h e t
avondfeest van 13 m a a r t ajs. tot
een sukses te maken.

zoekertjes
Deftig meisje gevraagd bi.i verpleegster. I n post slapen; zondags
vrij; twee kinderen. Schrijven a a n
E. Bouwens, Eeuwfeestlaan 163,
Lier. Telefoon 03-40.11.52.
Dringend gezocht voor Volksunielokaal te Ternat (Marktplaats)]
caféuitbater; zich wenden tot bieruitzetter Edgar Van der E3st, Brusselstraat te Ternat.
Gevraagd vrije reizigers voor
Vlaams Brabant, Limburg
en
Oost-Vlaanderen, om als bijverdienste stalen mede te nemen
(Van schorten enz.) n a a r tekstielwinkels. Bestaande klienteel.
Schrijven Firma « Veros », Stationsstraat 35, Tielt (W. VI.).
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BEWEGINGSLEVEN
Oproep aan alle Vlaminsen
van Groot-BrusseL
Woensdag 24 februari j^aat in
de Beursschouwbui-g de eerste
voorstelling van « In aanwezigheid x-an de minister », een
nieuw toneelstuk van Tone
Brulin, dat wordt
gespeeld
door het gezelschap « Toneel
vandaag u.
Het is een stuk dat bet ontstaan van Be g ë hekelt en tevens alle huidige wantoestanden.
Het past volledig in de voorbei'ciding van de kiesstrijd.
Wij moeten er voor zorgen
dat die zaal volledig gevuld is
door Vlamingen, da.ir de kans
zeer groot is dat het gewone,
Brusselse. Belgisch
teateipii
bliek de zaal zal verlaten tijdens de voorstelling. Gratis
kunnen uitnodigingen aangevraagd worden bij Rudi van
Vlaanderen,
Kroon a a n
264,
Brussel 5.

ANTWERPEN
ANTWERPEN - STAD EN LINKEROEVER
Gezamemijke
werftocht
met
luidspreker - auto, m Antwerpen Oost (6de en 7de wijk), op zondag 21 februari.
Samenkomst om 10 uur op de
Draakplaats (trams 9 en 11).
De deelnemers van AntwerpenNoord vertrekken om 9 uur 45 a a n
café « Tijl », Sint Jansple-n 22.
Voor Antwerpen
Centium r 9
Uur 45, café « Tu'ol » NationaleBtraat 22
De kolporteurs van AntwerpenWest spreken af met voorzitter
De Bel, Scheldelaan 21.
Onze werftochten gaan crescendo. Op 15 november op het
Kiel : 9 deelnemers. Op 6 december in de 4de wijk : 12 man.
Op 10 januari in AntwerpenNoord (11de wijk) waven we over
de 20, Op zondag 21 dezer moeten
we rtlet 30 kolporteurs Antwerpen - Oost wakker schudden! Ai
wie van een gezonde en nuttige
morgenwandeling houdt, weze op
post!

en helpt aldus mee om dit groota
feest tot een waar succes te maken.
De toegangskaarten van 50 ö i
30 fr, zijn nu reeds te verkrijgen
bij alle leiders en leden der jeugdbeweging en der ouderkring. Aarzelt dus niet nu reeds uw plaatsen
te bespreken.
De leiding dankt voor uw blijken van genegenheid.

SCHEPDAAL
Zaterdag 27 februari te 21 war
eaal Select, Statie te Schepdaal,
tweede groot
arrondissementeel
Karnaval-Nachtbal.
Vedette J o h n Larry en zijn ttenerorkest.
Stadskledij of verkleed.
Pi-achtige prijzen voor de best
verkleden.
1ste prijs : heren- of damesuurwerk naar k e ' - e . Waarde 1750 P.
Andere waardevolle prijzen.

BRABANT
BRUSSEL
Blauwoetfederatie.
I n h e t kader der feestelijkheden
die tijdens de m a a n d februari in
de hoofdstad worden ingericht
hebben de leden der jeugdbewegingen en
vriendenkring
der
Blauwvoetfederatie
Gouw
Brabant, het genoegen U te melden
d a t op 21 februari in de Pranciskus feestzaal — Van Schoorstraat
— Brussel 3 (nabij noordstation
en Liedtsplein)
te 15 uur een
klank- en luisterspel door
de
jeugdbeweging wordt oreevoerd.
Vlaamse mensen, neem deze gelegenheid te baat om als Vlamingen uw sympatic te komen uitdrukken ten opzichte van onze nationalistische
jeugdgroepu
Maak
•eiï propaganda bij uw vrienden

OOST-VLAANDEREN
A.ALST

LEUVEN
Op vr.jdag 26 februari te 20
uur wordt in ons lokaal « Cristai », Parijsstr. 12 te Leuven, een
uitgebreide
ajrondissementsraad
gehouden voor alle kadei en bestuursleden en propagandisten.
Wij hopen dat iedereen zal aanwezig zijn om gezamenlijk schikkingen te treffen voor de verkiezingspropaganda.
ST. KATHARINA-LOMBEEK
Het bestuur van de afdeling
werd samengesteld als volgt : De
Backer Pranijois, Bosstraat 114 te
St. K a t h . Lomb. voorziter; De
Leeuw J a n , Nieuwbaan 78 te St.
K a t h . Lomb. ondervoorzitter; Van
Isterdael Oscar, Veldstraat 9 t e
St. Kath. Lomb. penningmeester;
Asseiman Octaaf, T e r n a t s t r a a t 13
te St. K a t h Lomb. sekretaris; De
Backer Jozef, Meerstraat 231 te
St. Kath. Lomb. penningmeester;
DERDE DANSFEEST
Ingericht door het arrondissementsbestuur op zaterdag 20
februari 1965 te 20 uur in de
Gemeente ijke Feestzaal, Martelarenlaan te Kessel-:o
Orkest Peter Philips speelt ten
dans om 20 uur 30.
ü wordt allen verwacht met
familie, vrienden en kennissen,
want,
dit wordt HET dansfeest !

BORGERHOUT
Vrijdag 12 februari j.1. opende
voorzitter Geerts de maandelijkse
ledenvergadering VOOT een zeer
talrijk ledentai. Ais gastspreker
hoorden wij Staf De Liie, die ons
de problemen uiteenzstte i.v.m.
de havenuitbreiding en de teloorgang van de Polderdorpen.
Als oplossing stelde spreker een
goede vergoeding voor onteigeningen en het voorstel dat voor enkele maanden reeds gedaan werd
door Hugo Schiltz.
Vervolgens
komen
aan
het
woord
de
gemeenteraadsleden
Dirks en Verbeelen en onze schepen Juul Dillen, die elk him ervaring van de eerste m a a n d in h u n
nieuw ambt weergeven en de huidige polit.eke toestand schetsen.
Tot slot werden oproepen gedaan
voor deelname a a n de Borms-herdenking op zondag 11 april, voor
de Willem de Meyer-avond in Tirolerhof op maandag 22 februari
te 20 uur, voor het kopen van
het « Vlaams Nationale Soldatenblad » op de dag van de soldaat
op zondag 14 feteuari en voor
aansluiting bij het in (^richting
zijnde Vlaams Nationaal Zangkoor in Antwerpen.

Dat ze anderzijds volledig kunnen rekenen <*> de hulp van de
VU hebben ze kimnen waarnemen
bij de inrichting van de betoging
die verleden week plaats vond te
Oraye. Onze vroegere k a n d i d a a t Albert Lenaers uit Kerkom, tjbans
voorzitter van zijn afdeling, is
een van de voornaamste animators geweest bij de betoging die
een verhoging van de bietenprijs
voor doel had. Niet minder d a n
600 trakoren en enkele duizenden
boeren hebben de regering met de
grootste beslistheid laten
weten
dat het ernst is met h u n eis en
d a t er geen bieten zullen geplant
worden indien zij geen genoegen
krijgen inzake betaling van h u n
producten.

LIMBURG
BERINGEN
Ook deze week kwamen ons vele
nieuwe leden toe uit deze afdeling.
De werking breidt zich over alle
gemeenten uit en kortelings zullen
er nieuwe afdelingen dienen opgericht te worden.

Gezellig avondmaal.
In het vooruitzicht van de harde weken die onze kolporteiurs en
propagandisten te wachten staan,
worden zij allen met h u n echtgenote of verloofde verwacht op een
gezellige smulpartlj, zaterdag 27
februari om 20 uur in « De
Vriendschap ». K a m e r a a d s c h a p en
volle overgave a a n onze eetlust
zullen de kenmerken van deze
avond zijn.
Insohrijvingen
worden
Ingewacht tot en met zondag 21 februari in « De Vriendschap > oif
op de kolpcH-tagetochten.

DENDERLEEUW
Verleden week zaterdag wa« h e t
« Palingshiiis » veel te klein om
al de danslustige paartjes de nodige ruimte te verschaffen om
eens deftig de benen uit te zwieren. Kleine ruimte, intieme en
innige sfeer, ^ o o t
entoesiaamel
Harrij Pinky slaagde er in, de
geestdrift zo op te driJvKi d a t hij
op algemeen verzoek nog een p a a r
uuitjes mocht bijblazen. Pianovirtuoos en simpatisant Luc Kieckens zorgde op tijd en stond
voor de Vlaamse noot. fel aangemoedigd door de zingende en dansende menigte.
Onze beste dank gaat n a a r de
medewerkers en vooral n a a r de
prijzen-schenkers die het ons mogelijk m a a k t e n een tombola te
organiseren.
Viering.
Vandaag wordt de grote Vlaamse liedercompwnist Emie! HuUebroeck 87 jaar. Samen met gans
strijdend Vlaanderen zegt ook de
VU-afdeling Denderleeuw : « Har-

ST. TRUIDEN
Ek' is de laatste weken in h e t
k a n t o n een gunstige kentering
die we mogen toeschrijven a a n
h e t dynamische werk van de nieuwe voorzitter, Jos De Preine. HIJ
heeft op korte tijd h e t nodige krediet k u n n e n verwerven om de afdeling stevig te leiden. Hij ontpopt zich bovendien als een ruimdenkende nationalist, die door
zijn voorbeeldige werkkrsicht een
hele reeks mensen heeft k u n n e n
doen toetreden tot de VU.
Naast h e m s t a a t onze trouwe secretaris Manu Brans, die hem in
aUe omstandigheden met r a a d en
daad bijstaat in de uitbouw. Tijdens de laatste weken hebben
meerdere personen h e m toegezegd
kandidaat t e worden op de VUhjsten en dit zonder één enkele
voorwaarde.
Boerenbetoging.
D a t h e t de boerenstand niet te
best gaat, weten we reeds geruime tijd. Steun vinden deze mensen niet vanwege de grote i>artijen.

MARIAKERKE-GENT
Op zondag 6 maart 1965 te 11
uur wordt in de parochiale kerk
van O.L. Vrouw-^Jenter te Mariakerke oi] Gent een H. Mis met
offerande
opgedragen ter nagedachtenis van Z.E P. Oa!lewa«-t
Deze voorname Vlaming, die de
eed van trouw aan het AATV • W K
daadwerkelijk gestand bleef, m a g
door Vlaanderen
niet
worden
vergeten.
Wij doen dan ook een oproep
tot aüle Vlamingen (de vele uit
zijn St.
Thomasgenootschap en
de duizenden die het woord van
deze p>raedicator generalis hebben
gehoord en beluisterd) opdat deze H. Mis een weerkerende gedachtenis moge worden aan deze
schone priester.
Aan zijn laatste rustplaats op
h e t kerkhof bidden wij h e t gebed
voor Vlaanderen.

WEST-YLAANDEREN
KORTRIJK
Zaterdag 13 februari h a d een
talrijk bijgewoonde werkvergadering plaats. Vrienden, er zit v a a r t
In.
Als wlJ zo verder werken d a n
h a l e n wij onze zetel (s) bij de komende verkiezingen. Wij wensen
hier nogmaals de m a n n e n van h e t
gewest Menen proficiat voor h u n
prestatie van de laatste veertien
dagen.
Wij hebben nog veel werk; h u l p
te steeds welkom.
Zondag 21 februari g a a n wij
weer kolporteren. Deze keer bezoeken wij Heule. Verzamelen a a n
ons lokaal « Astor », Grote Markt,
Kortrijk, om 8 u u r 45 of a a n de
kerk te Heule om 9 uur.

18.00 : Voor boer en tuinder —
15.30 : De Flintstones (69e afL) —
15.55 : Kapitein Zeppos — 16.20 :
XVe Italiaans Festival van het
Lichte Lied, vanuit San Remo —
18.35 : Sportuitslagen — 18.40 :
Klem, klein kleutertje — 19.00 :
De laatste neushoorn, avonturenfilm voor de jeugd — 19.55 : Weerbericht — 20.00 : TV-nieuws —
20 15 : Sportweekend — 20.45 :
Danny Kaye Show (XI) — 21.35 :
Ballet, met de Bolshoi-balletgroep
uit Moskou — 22.10 : Festival —
32.55 : TV-nieuws.

MAANDAG
14 05 : Schooltelevisie — 19.00 ;
Zandmarmetje — 19.05 : Filmmuseum van de schaterlach — 19.20 :
Tienerklanken — 19.55 : De Weerman — 20.00 : TV-nieuws — 20.30 :
Openbaar kunstbezit «Aanbidding»
door de Meester van de Antwerpse
Aanbidding (XVIe eeuw) — 20.40 :
De eeuwige echtgenoot, spel naar
het boek van Dostojewskl — 21.45 :
Vergeet niet te lezen — 22.15 : TVnieuws.

DINSDAG
14.05 : Schooltelevisie — 18.45 :
Teletaalles : Frans. 13de les : Après
te diner — 19.00 : Zandmannetje
— 19.05 : Tijd voor u — 19.30 :
De Flintstones. 70e all. : De
Indianen op het oorlogspad —
19.55 : Hier spreekt men Nederlands — 19.59 : Weerbericht —
20.00 : TV-nieuws — 20.25 : Dokter
Ben Casey. 7de all. : Terugkeer
van een oude man — 21.15 : Panorama — 22.00 : Religieus programma. Protestants-Evangellsche
uitzending. — 22.30 : TV-nieuws.

WOENSDAG
17.00 : Televisum — 18.00 : Jeugdtelevisle — 19.00 : Zandmannetje —
19.05 : Richard Leeuwehart : Het
Bwaard van Koning Arthur (7e afl.)
— 19.30 : De wereld Is klein. VanOaag : Oahu (Honolulu) en Hawaï

VOOR
KENNISMAKING,
HUWELIJK
Schrijf vandaag nog om
kosteloze brochure, fotolljsten en ledenlijstea
in dagbladformaat, met
verschillende duizenden
kenniszoekenden
van
beide geslachten, n a a r :

DE
GELUKKIGE
TOEKOMST
Postbus, 149, Gent;
of naar :
Postbus, 11, Deinze;
of n a a r :
Postbus, 381, Antwerpen;
of n a a r :
Postbus, 231, Brussel 1.
Het l a n g s t bestaande,
grootste, betrouwvolle ernstige, moderste VlaaiüsEersterangs - Huwelijkswerk ! Verloving, huwelijk
voor iedereen ! Alles geheim ! Medewerking van
priester. Dagelijks 4 tot 5
verlovingen.

OOR VOOR ü EEN
L££UW£NSCHILD

KUURNE
Wie nog wil inschrijven voor
ons feestje, moet dit nu doen,
want het a a n t a l deelnemers is beperkt bij gebi k a a n plaatsruimte. Inschrijven bij alle besuursleden afd. K u u r n e .

MENEN
De grensarbeidersstad
Menen,
gelegen tussen de bij Henegouwen geannexeerde gebieden Kom e n en Moeskroen, doet kordaat
mee a a n de kiesstrijd. Medewerkers en medewerksters
worden
vriendelijk verzocht zich a a n te
melden ; Wahisstraat 174. Menen.

DEZE WEEK OP UW SCHERM
ZONDAG

TONGEREN
Op zaterdagavond 6 m a a r t zal
te Tongeren, in een onderzaal van
lokaal « De Spoorweg » (Stationsstraat 44) een « Breugelfeest >
plaats vinden.
Dit gezellig samenzijn wordt gtorganizeerd door de plaatselijke
VUMnafdeling.
Het orkest J o Martens leidt de
avond.
Aanvang rond 8 uur 20.
Uitnodiging vereist.

telijk proflc'at, Meester, en nog
vele jaartjes bij! ».
Morgen woidt E miei Hullebroeck
<^ passende wijze gehuldigd door
de Vlaamse jeugd. Deze viering
vindt plaats te 15 uui- in het naburige Liedekerke.

— 19.55 : De Weerman — 20.00 :
TV-nieuws — 20.25 : 't Is maar
een woord — 21.00 : Pllmtrlbune.
Eerste voorstelimg In ons land van
de TsjecMsche film. : Zwarte Plet
(Cemy Petr), van Milos Porman —
22.30 : Zoeklicht — 23.00 : TVnieuws.

DONDERDAG
14.05 : Schooltelevisie — 19.00 :
Zandmannetje — 19.05 : De heersers van' VenUB : Gevangenen van
Venus. 5e afl. — 19.20 : Penelope
— 19.55 : Hier spreekt men Nederlands — 19.59 : Weerbericht —
20.00 : TV-nieuws — 20.26 : De
druiven zijn zuur, met o.m. Dirk
Sanders, Mlchèle Amaud,
Yves
Montand, Leny Escudero, Marie
Laforet — 21.15 : Vlees in de kuip,
documentaire — 21.35 : Première
— 22.00 : Gastprogramma. Het
vrije woord : Lekenmoraal en -filosofie — 22.30 : TV-nieuws.

VRIJDAG
18.45 : Teletaalles : Frans. 14de les:
En prenant Ie café dans Ie salon —
19.00 : Zandmannetje — 19.05 :
De wereld is klein : Gedoemd tot
verdwijnen (John en Irene Tunstall zijn met h u n camera's door de
Nubische woestijn gereisd...) —
19.30 : Tienerklanken — 19.55 : De
Weerman — 20.00 : TV-nieuws —
20.25 : Maigret op kamers. Vijfde
afl. in de Maigret-serie — 21.40 :
Optreden van « The Julian Bream.
Consort > — 22.05 : TV-nieuws —
22.16 : Jean Barois, naar het gelijknamige boek van Roger Martin du
Gard.

ZATERDAG
10.30 : Volksuniversiteit — 15.25 :
Rugby, reportage van de wedstrijd
Groot-Brittanië - Frankrijk
—
16.55 : Muziek voor jonge mensen
— 17.45 : Schooltelevisie — 18.55 :
Zandmannetje — 19.00 : Ongewone
kijk op het dierenrijk — 19.25 :
Autorama — 19.56 ; Hier spreekt
men Nederlands — 19.59 : Weerbericht — 20.00 : TV-nieuws — 20.20 :
Toon Hermans' one-man show —
Omstreeks 22.6S ; TV-nleuw&
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M VOLKSUNIE

ANTWERPEN
ANTWERPEN
De Jong Vlaamse Studenten Gemeenschap nodigt allen uit op een
klelnkunstavond met Herman de
Winter, Kris Jakobs, Kor van der
Goten, F r a n s Verleyen en Hugo
Heien, op zaterdag 27 februari te
20 uur In de zaal van de V r B . St
Jakobsmarkt 45 Antwerpen.
Plaatsen 50 en 30 F.
EDEGEM
Dat er groei is in d» afdeling
Edegem konden wij vaststellen op
de jongste
afdelingsvergadering,
waar meer dan vijftig kaderleden
aanwezig waren om van onze algemene voorzitter, Mr. F r a n s Van
der Eist. een uiteenzetting te hor e n over de Grondwetsherzienmg.
Kiesstrijd.
I n het kader van de a.s. wetgegevende verkiezingen is de afdeling Edegem met verdubbelde ijver
begonnen
met een
kolportage,
waarbij in twee uur een rekorda a n t a i VU-nummers verkocht werden.
Onze 2de verkozene voor de gemeenteraad, de heer De Boel, willen we langs deze weg prijzen om
zijn uitstekend verkoperstalent.
Ook onze andere propagandisten
krijgen een hartelijk proficiat voor
h u n onvermoeide werkmg, zowel bij
de kolportage als bij de vlugge afwerking van de hernieuwing der
leden en abonnementen.
Hier In Edegem wordt h a r d gewerkt. In mei zullen wij de kleurpaitijen een goede afrekening a a n bieden.

HOBOKEN
Op woensdag 24 februari te 20
mir ledenvergadering in zaal Breugel, Kioskplaats 84 te Hoboken.
Geen enkel lid mag deze vergad e r m g missen.
Nu de strijd weldra hevig zal
wwden, hebben wij de h u l p en de
steun van ieder van U nodig. Op
deze vergadering zal worden overgegaan tot de samenstelling van
de partijraad.
Het is de plicht van ieder Ud,
bij deze samenstelling aanwezig te
zijn om zo zijn steun a a n de partij te geven.
Zij die zich k a n d i d a a t willen
stellen, moeten h u n n a a m opgeven voor de aanvang van de vergadering; tussen 19 en 20 uur a a n
de sekretaris in zaal Breughel.
Er wordt de a a n d a c h t gevestigd dat alle kwijtingsboekjes meegebracht moeten worden n a a r de
vergadering, om zodoende
een
volledig beeld van de werking te
hebben.

KALMTHOÜT
Op dinsdag 2 m a a r t a a n s t a a n d e
t e 20 uur in de zaal « Trefpunt »
(Statielei. Heide)
spreekt Drs.
Maurits Ck)ppieters. Drs. M. Coppleters zal liandelen over « Een
nieuwe kijk op de Vlaamse Beweging ».

WILRIJK
Gemeenteraadszitting.
De vergadering van de gemeentea-aad van 12 februari j.l. waarop Dr. F. Veeckmans, weerhouden
in het buitenland, niet aanwezig
kon zijn, verliep vrij vlot.
De talrijke doch hoffelijke tussenkomsten van onze gekozenen
A. De Beul en Dr. G. Sevens
Bchenen aanvankelijk ietwat irriterend te werken op burgemeester
Kiebooms, die het reeds dadelijk
nodig a c h t t e n a a r zijn prerogatieven tot ordehandhaving te moet e n verwijzen. Hem en zijn medestanders moge intussen duidelijk
zijn geworden dat onze gekozenen
h u n spuitwacer niet in ledigheid
wensen te drinken en waakzaam
zullen toezien op de beslissing van
zijn bestuurscollege. Dat we een
opbouwende oppositie beogen kan
hij ongetwijfeld afleiden uit onze
houding bij de stemming. Dat het
beleid van onze gemeente in de loop
van de volgende zes jaar echter
niet « opbouwend » zal zijn, werd
n u reeds aangetoond door het feit
d a t L. Kiebooms geen middel zag
om gevolg te geven aan de oproep
van Dr. G. Sevens tot het oprichten van schuilhuisjes aan de
autobushaltes, wat ieder Wilrijken a a r toch als een dringende vereiste beschouwt!
uitbreiding bestuur.
Mede gelet op het feit dat statiu-alr h e t vereiste
ledenaantal
werd bereikt, heeft het afdelingsbestuur h e t tweede
kandidaatbestuurslid van de jongste alge-

•aene ledeuvergad^ing, ni. Huffo
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Verhelst, in h e t bestuur opgenomen. Een geschikt m a n kwam op
de juiste plaats!
Beloning.
Het pocketboek van de m a a n d
Januari zal geschonken worden
a a n onze voorzitter Ir. R. Van
den Bossche, die andermaal met
13 p u n t e n als eerste op h e t lijstje fungeert.
KolpM^age.
De afgelaste
kolportage
van
zondagvoormiddag 7 februari j.l.
vond plaats op de woensdag daaropvolgend De 7 deelnemers kenden bij de verkoop een onverhoopt sukses.
Bal.
Aandacht! Vergeet het
niet!
Hedenavond vindt h e t privaat bal
van onze afdelmg plaats in de zaal
« Harmonie ». Heistraat 71. Deuren t e 20 uur 30! Al onze leden
moeten h e t zich tot plicht reken e n dit bal bij te wonen. Het belooft een sukses te worden!

BRABANT
LIEDEKERKE
Op zondag 21 februari t e 15 uur
vindt in de nieuwe zaal. Stations t r a a t te Liedekerke de E. HuUebroeckhulde plaats, ingericht door
de Vlaamse Volkskunst Beweging,
met medewerking van de plaatselijke verenigingen.
Bij h e t begin van de Lente willen wij deze volkse toondichter,
een van de voornaamste pioniers
van h e t Vlaamse volkslied, huldigen door zijn liederen en door de
volkskimst in h e t algemeen.
Alle Vlamingen uit de Denderstreek worden verwacht.

LIMBURG
BORGLOON
Tombola.
We herinneren er onze lezers
nogmaals a a n dat Vriendenband
Limburg een reuzetombola heeft
ingericht w a a r a a n als eerste prijs
een wagen verbonden is n a a s t vele andere prachtige prijzen. Wie
zijn steun of medewerking aan
dit initiatief wil verlenen, kan dit
steeds doen door het kopen van
enkele lotjes. Bet«- nog is zelf
lotjes te verkopen a a n uw vrienden en kennissen. Hierdoor steunt
U rechtstreeks de Vlaamse beweging in Limburg.

NEEROETEREN
Kolportage.
Onze afdeling n a m deel aan de
kolportage te Maaseik op zondag
14 febr. jl., in samenwerking met
de afdeling Maaseik en Bree-Pera-.
Wij waren flink vertegenwoordigd:
M. Boutsen, M. Jacobs, B. Vandersteegen, Jef Leemans, K. Verheyen, A. CTuppens.
Onze
toekomstige
kolportages
zullen in het teken staan van de
monster-grondswetherziening!
Belangrijke vergadering.
Op zaterdagavond 20 febr. heeft
een belangrijke vergadering plaats
ten huize van A Cuppens. Op het
programma staat o.m. leden, abonnementen, geldaktie, kolportages,
planning, versturen van brieven,
enz. Iedereen weze zeker op post!
Werking en planning.
Onze afdeling heeft een administratief secretaris gevonden, die
heel wat schrijf-, plooi- en zoekerswerk voor onze afdeling opknapt!
Waarvoor onze zeer hartelijke
dank!

OOST-VLAANDEREN
AALST
Kolportageploeg.
Wij kunnen niet nalaten, de
kolporteurs die nu reeds weken
met meer dan 20 m a n op ix)st
zijn. geluk te wensen.
Alhoewel de ploeg van Denderleeuw verontschuldigd was, was
het ook in Geeraardsbergen weer
zo spijts hagel- en regenvlagen.
Er komt immers steeds maar weigekomen versterking bij.
De mikio-wagen kreeg geen toelating voor Geeraardsbergen. Eigenaardig. Vlak voor de gemeenteverkiezingen had de CVP-burgemeester nochtans geen bezwaar.
Waarschijnlijk h a d hij toen een
demokratische bevlieging teneinde
de VU-kiezers niet tegen zleh in
h e t h a r n a s te jagen. Of zou Theo
bij zijn laatste -bezoek strenge
rteiUUjaen gegeven bebbenf

Er werden 305 bladen verkocht
in Geeraardsbergen (250 verleden
j a a r ) en 81 op een gedeelte van
Overboelare. Er werd een abonnement gemaakt en wie ons blad
weigerde, kreeg met de glimlach
een pamflet aangeboden.
Zondag a.s. 2i februari laatste
kolportage voor de rustdag van
28 februari.
We verwachten dan ook een
voltallige opkomst voor de tocht
n a a r Onkerzele, Grimminge, Viane-Moerbeke.
Verzamelen om 8 uur 45 in « De
Vriendschap » of om 9 uur,30 a a n
de kerk van Onkerzele.
Wie onderweg wenst opgepikt
te worden verwittigt « De Vriendschap » (tel. 053.26150) of Robert
Vanderweeën (tel.l 053.66960).

mermansprijs tosgekend.
De overhandiging aan Mw Wwe
Matthijs te noemen; door
de
a.s. te Brussel plaats. Gelijktijdig
besliste het Oedelemse gemeentebestuur, een s t r a a t naar Marcel
Matthijs te noemen; door
de
V.T.B. -' V.A.B., in samenwerking
met het Westvlaams Kunstenaarsverbond, zal nog deze zomer een
gedenksteen op de laatste rustplaats van Marcel Matthijs worden onthuld.
Wij herinneren er aan dat de
boeken «Onder de t o r e n » en
f Wie kan dat begrijpen», mits
storting van 100 fr per ex. op
postrekening nr 436752 van Mw
Wwe Matthijs - De Lille, nog
steeds te verkrijgen zijn.

Aanbevolen
Huizen
HERBERGEN

Bezoek het « Veerhuis »
te St-AMANDS a.d. Schelde
Mosselen - Paling
Uitbater : Jan Brugmans
Geniet van ae lekkere
koffie « De Olifant »
in het Vlaams Huls

«PETER BEN DIT»
Frankrijklel 8 Antwerpen

BURST - RESSEGEM - BAMBRUGGE
^
Op 13 februari werd in Burst
onder grote belangstelhng
een
VU-afdeling gesticht.
De beide sprekers. Dr.
Van
Leemputten en Toon Van Overstraeten, dreven de stemming letterlijk op tot
verkiezingskookpunt.
Nog 4 abonnementen,
talrijke
nieuwe leden en 1.260 fr. steungeld waren het resultaat.
Wij wensen deze nieuwe afdeling alle heil toe en zijn ervan
overtuigd dat h e t bestuur
het
niet bij deze meer d a n beloftevolle s t a r t zal laten.

SCHLIMRUBBER.MATRASSEN
met
Gebreveteerde
bedekkingslagen
RESSÜHTMAÏRASSEN
( B r e v e t • 529768)
met
Gebreveteerde
karkassen
( B r e v e t • 5127Ü7)

GENT-EEKLO
Op zondag 14 februari kende
onze kolportage doorheen Eeklo
een buitengewoon sukses.
Ondanks h e t weder verkochten
onze 15 propagandisten ruim 200
nummers. Een flink resultaat, een
voorbode van h e t komend sukses!

MERELBEKE
Kopij voor ons plaatselijk blad
« De Weei'galm » kwam ons overvloedig toe uit alle hoeken van
h e t kanton. Jonge, nieuwe medewerkers kwamen zich spontaan
aanmelden, wat een belofte inhoudt voor de eerstvolgende verkiezingsstrijd.
Voor de kolportage van zondag
28 februari : afspraak, te 9 uur
in « Berkenhof », Bergstraat te
Merelbeke. Alle krachten worden
stellig verwacht! Het « Land van
Rode » dient zijn bijdrage te leveren tot de algemene strijd!

TORHOUT
10 j a a r Volksunie.
Dit Is thema van het VU-avondfeest dat de St. Kruis-Brugge
plaats vindt op zaterdag 13 m a a r t
a.s. te 21 uur in de zaal « Schut>
térshof ». Houd deze datum vrijl

KUURNE
Ons jaarlijks avondfeest grijpt
dit j a a r plaats op 13 m a a r t in ons
lokaal « Roman », Harelbekestraat. Er is voor iedereen wat!
Inschrijven bij al onze bestuursleden.

OEDELEM
Door de SABAM werd aan onze
betreiirde vriend Marcel Matthijs
ten postuxoe Utrt de FeUx-Tini>>

Kerkstraat 9
(blJ Grote Markt)
Bar

Bowling

Buffet

OOSTHOEK
Oosthoekstraat 17
KNOKKE - Tel. 63.811

VLAAMS HUIS
DIKSMUIDE
Uitb. Leo Vreese
Feestzaal voor groepen
ELEC. APPAR.
Vermindering vr lezera V.ü.
Hulsh App Radlo-T.V.Bandopnemers...
37.92.57 ELAGRO 38.74.68
De Damhouderstr 23, Ant.
BOUWEN
T E Z E L L (O. VL.)
GEWATTEERDE BEDSPREIEN
WOLLEN DEKENS
Tel.
(052) 44641 en 44642.
I n d i e n U geen v e r k o p e r
in u w o m t r e k k e n t s t u u r
o n s een k a a r t j e en w e
z e n d e n U h e t a d r e s van
de d i c h t s bijgelegen verk o p e r S t a r Zele.

WONEN

De specialist der
standaarddeuren
J. L E E M A N S Deurne Z.
Van Havrelel 70 T 356317
Agent De Coene Kortrijk
Plastic Tloer en trapbedekklngen Deilflex - Taplflex
ena.
Inlichtingen :
Claessens-Cornelit Schutstr. 18 Deurne T 36.18 12
Voor uw modern interieur

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

Kruldtuinlaan 6 Brussel
met Geschenken-kelder

Alle zater- en z o n d a g e n
O p p e r Beieren o r k e s t .
S t e m m i n g - plezier.
Alle d a g e n , 's m i d d a g s en
's a v o n d s beste k e u k e n ,
niet d u u r .
Vanaf 's m o r g e n s
tot 's n a c h t s
k o n d buffet en koffie.
Bijzonder i n g e r i c h t v o o r
g r o e p s r e i z e n scholen e n z . . .
P a r k i n g voor h o n d e r d e n
a u t o b u s s e n en a u t o ' s .
Alles p r i m a v e r z o r g d
en g o e d k o o p .
D O R T M U N D E R
T h i e r b r a u h o f II
G r o e n p l a a t s 33 te A n t w e r p e n
p r i m a koud buffet.
Open d a g en n a c h t .
Zalen voor vergaderingen,
enz.
Van nu af Staf W o u t e r s
aan de tapkraan.
DORT-BIERKELDER
O u d e Markt 22 Leuven.
Schoonste bierkelder
van het l a n d .

Bouw veranderingsherstelllngswerken
SEGERS Adriaan
Steynstraat 187
Hoboken Tel (03)37 43 81

WEST-VLAANDEREN
BRUGGE
Op 6 feb. 11. vond te Brugge de
heroprichting plaats van de plaatselijke V.O.S.-afdeling. Deze herstichting mocht zich in een grote
belangstelling verheugen. Men neme voor toetreding kontakt met
Mr. L. van Beylen, Van Eeckplein
10, Brugge.

« DE VRIENDSCHAP

Ijzerlaan 82 Tel (051)50749

GEERAARDSBERGEN
De volgehouden werking werpt
steeds meer vruchten af Nieuwe
abonnementen, leden en adressen
kwamen binnen op de voorbije
vergadering van de kern die weer
uitgebreid werd.
Donderdag a.s. 25 februari om
20 u u r wordt opnieuw samengekomen in aanwezigheid van de
arr. ondervoorzitter Bart De Oi'emer en de propagandaleider, in
h e t hotel « De Geeraard ». Lessensestraat te Geeraardsbergen.
Al wie zich in de streek voor de
VU wil inzetten, wordt uitgenodigd. Ook in
Geeraardsbergen
breekt de VU door. Dat bewijs het
resultaat van de kolportage verleden zondag.

Op doorreis te Aalst : bezoek het Vlaams Huls

Niet v e r g e t e n d a t m e n in
d e d r i e lokalen de e c h t e
Dortm under Thierbrau
d r i n k t met de 2 Hertjes.

BOEKEN

TIJDSCHR.

Voor al nw Vlaamse lektuor
Eén adres
Boek- en dagbladhandel

Paul BEQUET
Nassaustraat 9 Antwerpen
HOTEL

RESTAURANT

Bezoek het Payottenland
goede spijzen Tindt ü In
afspanning

« DE KROON T,
O.L.V.-Lombeek (054)32381
« Vlaams Huis n Knokke
Kamers
vol. pension gezellige sfeer
Vermindering v groepen
Ellsabetbl 105 T 638 79
Vlaams Huls Breughel
de Smet de Naeyerlaan 141

BLANKENBERGE
Telefoon : (050)41637
Vol. Pension 30 kamers
UURWERKEN
DORT THIERBRAUHOF III
langs autosnelweg
Antwerpen-Aken, T e s s e n d e r l o .

Zwitserse uurwerken
blJ iteester nurwerkmaker

D O R T T H I E R B R A U H O F IV
A u t o s n e l w e g Aalst,
Café-rest. (1000 pi.)
Ruime parkeergelegenheid

Dewinteratr. 11 Oudergem
T. 72.45.43 terminus tr 35
! • % kartlBg loden V.U.

SLAETS

IW

OE VOLKSUNri

door de onderhandelaars gedaan waren. Het was onze oprechte overtuiging dat wij aldus tot de uiterste
grens gegaan waren om toch m a a r
een Vlaams front te Brussel mogelijk
te maken, alhoewel velen van ons
twijfelden aan de representatieve betekenis van onze drie partners ea
hun aanspraken overdreven vonden.

NET ONGESCHONDEN VERTROÜWEI
DOOR F. VAN DER ELST
1 lEN jaar staan wij in de
Volksunie en hebben wij gewerkt en
gestreden om de Vlaams-nationale
partij sterk te maken, in de eerlijke
overtuiging daardoor op doeltreffende
wijze de Vlaamse zaak en dus ons
volk te dienen.
In het licht van de inspanning die
. wij jarenlang hebben geleverd, van
de offers die wij hebben gebracht,
heeft niemand het recht — ook zij
niet die het met ons niet eens zijn —
te twijfelen aan de oprechtheid van
onze overtuiging en ons idealisme.

I

N 1954, 1958 en 1961 heeft
de -Volksunie, in zeer moeilijke en
soms zeer ondankbare omstandigheden de kiesstrijd aangegaan in de
zeventien arrondissementen van het
Vlaamse land Tien jaar reeds is de
Volksunie de enige Vlaams-nationale
partij. Wij maken geen aanspraak op
voorrechten of privilegies en wij hebben steeds verklaard dat de Volksunie geen doel op zichzelf was maar
een middel, een instrument dienstbaar aan de Vlaamse strijd Wij hebben steeds verklaard — en het ook
eerlijk gemeend — dat de Volksunie
open stond naar alle zijden voor verruiming en de idee van een Vlaams
front, zoals dit zich aftekende op de
eerste marsj op Brussel, kreeg onze
volle instemming.

1 N het vooruitzicht van een
zich toespitsende strijd, tegenover de
bedreiging die zich aftekende en die
thans zeer reële vormen aangenomen
heeft in de voorgenomen grondwetsherziening, geloofden en geloven wij
in de noodzaak van een mobilisatie
van alle Vlaamse krachten. Als mensen van goede wil hebben wij onze
verklaringen steeds herhaald en beroep gedaan op allen die tot medewerking bereid waren. Met de grootste voldoening konden wij in onze

rangen verwelkomen mannen zoals
Maurits Coppieters en Hugo Schiltz
en rekenen wij er op dat nog andere
namen van betekenis op onze lijsten zullen staan bij de a.s. verkiezingen. Nooit heeft het hoofdbestuur een
voorstel van verruiming of frontvorming afgewezen.

H OE

is het dan in godsn a a m mogelijk dat wij in één van de
zeventien Vlaamse arrondissementen,
maar dan juist het meest bedreigde,
daar waar Vlaamse eendracht en
eensgezindheid het meest noodzakelijk is, het arrondissement Brussel,
het tegenovergestelde resultaat bereikt hebben van wat wij eerlijk en
te goeder trouw nastreefden ? In
plaats van Vlaamse frontvorming,
verdeeldheid en de bedreiging met
scheurlijsten !
Deze betreurenswaardige gang van
zaken komt onbegrijpelijk voor, des
te meer omdat wij om beterswille
steeds gezwegen hebben over de
moeilijkheden die zich voordeden.

IJ moeten thans spreken,
nadat ook het hoofdbestuur klaar en
duidelijk zijn standpunt bekend gemaakt heeft. Het hoofdbestuur heeft
zich in deze aangelegenheid steeds
met een overweldigende meerderheid
uitgesproken voor een redelijk
en
verantwoord standpunt. Het hoofdbestuur kon niet aanvaarden, zonder
voorafgaande besprekingen of onderhandelingen voor een voldongen feit
geplaatst te worden, zoals dit door de
perskonferentie van Daniël De Coninck gebeurde, kon niet aanvaarden
dat de Volksunie 'zonder meer voorbijgegaan werd in een poging om haar
onder de voet te lopen en volledig opzij te dringen. Doch tezelfdertijd bevestigde het hoofdbestuur zijn bereidschap tot onderhandelen met 38
stemmen bij 7 onthoudingen. Deze
onderhandelingen zijn gevoerd ge-

weest met de eerlijke wil, tot een
gunstig resultaat te komen en dat
geen onredelijke eisen gesteld werden
bewijst het feit dat men tot een principiële overeenkomst kwam, die door
het hoofdbestuur goedgekeurd werd
met 31 stemmen tegen 8 bij 2 onthoudingen.
Niet op het vlak van de beginselen
of van het programma zijn dus de
moeilijkheden ontstaan, maar helaas
toen het er om ging de plaatsen op
de lijsten te verdelen.

W

IJ hebben vele blijken gegeven van goede wil, wij zijn tot het
uiterste gegaan in onze toegevingen,
verder dan iemand redelijkerwijze
van ons kon verwachten, wanneer wij
niet alleen de tweede plaats op de kamerlijst wilden voorbehouden voor
Mr. Roosens, maar ook de tweede
plaats op de senaatslijst voor Staf
Verrept en zelfs verdere plaatsen op
de lijsten voor ons nog steeds onbekende kandidaten, want wij onderhandelden steeds met drie man en
geen man méér. De eerste plaats op
de senaatslijst zou aangeboden worden aan een vooraanstaande Vlaamse
personaliteit, niet tot de Volksunie
behorend. Ten slotte vroegen wij
slechts de derde plaats op de kamerlijst voor een Volksunie-kandidaat,
Dr. Anciaux.

D

Interfonie

D

E Volksunie blijft eensgezind en gesloten, ook al zou er een
man wegvallen die weigert zich neer
te leggen bij de demokratische meerderheid in de partijleiding. Wij k u n nen met een gerust geweten onze weg
gaan : er is het arrondissement Brussel, waar zopas nog de arrondissementsraad in overgrote meerderheid
zijn vertrouwen in het hoofdbestuur
uitgesproken heeft, er zijn nog zestien andere Vlaamse arrondissementen. In alle arrondissementen zal de
Volksunie de strijd voeren, zonder
zich te laten intimideren. Ook niet
door enkelingen die zich eigenmachtig opwerpen als leiders en dreigen
met scheurlijsten.
Wij weten dat het vertrouwen in
het hoofdbestuur en in de Volksunie
ongeschonden is, sterker dan ooit en
dat wij naar de strijd gaan in gesloten gelederen, geestdriftig en zege»
zeker. Omdat wij het eerlijk menen.

W

EZE voorstellen werden
eerst vertrouwelijk gedaan en besproken zonder er ruchtbaarheid aan te
geven. Uiteindelijk echter kon de onzekerheid die bleef bestaan over
steeds aanslepende onderhandelingen niet voortduren en moest het
hoofdbestuur van de Volksunie zich
uitspreken. Het hoofdbestuur heeft
dit gedaan nogmaals met een indrukwekkende eensgezindheid : met 44
stemmen tegen 3 bij 3 onthoudingen
bekrachtigde het de voorstellen die
met goedkeuring van de voorzitter

Geluidsversterking in de perfektie voor
zalen • reklamewagens • kerken - huiskamers enz...
Wendt U in vertrouwen tot :
ELECTRO AKOUSTIEK

W

IJ zijn zeer slecht beloond geweest voor onze inschikkelijkheid en onze lankmoedigheid : het
antwoord kwam onder de vorm van
een voor ons beledigend kommunikee
dat een afwijzing zonder meer was."
Wij zijn diep ontgoocheld en t e leurgesteld. De Volksunie is tot het
uiterste gegaan om een akkoord mogeUjk te maken. Dat dit moest afspringen op persoonlijke ambities en
onredelijke aanspraken, kan ons niet
verweten worden.

IJ moeten niet beschaamd
zijn omdat wij zo ver gegaan zijn in
onze toegevingen, m a a r wij moeten
t h a n s ook vastberaden zijn In onze
verbeten wil de Volksunie niet te laten aantasten of ondermijnen. Door
niemand.
Wij zullen niet schelden, wij zullen
niemand verguizen — m a a r onze weg
zullen wij gaan : de weg die de onze
is, de weg van h e t hardnekkig verzet
tegen de aanslag die op de Vlaamse
meerderheid in deze s t a a t koelbloedig
beraamd werd en door de partij kongressen van C.V.P. en B.S.P. lafhartig
goedgekeurd.

KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS

DE GELUIDSBRON"
Lange Lee mst raat, 7 a
ANTWERPEN - TeL : 33.04.95.
Radio - T.V. - draagbare radiotoestellen
platendraaiers. Wij vertegenwoordigen
enkel merken van de lioogste hoedanigheid — Bandopnemers vanaf 2.250 F
tot 117.000 F.
Op vertoon van deze aankondiging geniet
II speciale voorwaarden.

MTIONALE UTQIU
6 O M 1 U 0 E N ' T E WINNEN

van

10.000.000 F
2.000.000 F

HET GEVAAR BELOERT ü TE ALLEN KANTE l V MOET VERZEKERD ZIJN 1
•
VOOR UW LEVEN,
•
UW AUTO
•
UW HUIS,
•
UW MEUBELEN

1.000.000 F

520.000 F

'ladpleeg ons. U zult er baat bij vinden.

58.005 LOTEN van
200.000 F t o t 400 F
4-49 frooslloten

Daarom slechts één adres :

VERZEKERINGEN VAN DER PAAL, VOORBRAECK & CO. P.V.B.A.
Jan Van Bijswijcklaan 62, Antwerpen
Beheer : Van der Paal - Voorbraeck

HOGE LOTEN

Telefoon 03/37.54.38 . PCR 163 620
—
Direktie ; Lic. Rik De Vos.

SPECIALE LENTETRANCHE

van 20.000 F

TREKKING OP 22 FEBRyARi

HET BILIET 200 P
HET TIENDE Zt F

i

