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STEMMEN 
IN DE SEKTIEVERGADERINGEK 

^ DE SLOTZITTING 
IN DE STADSFEESTZAAL 

OE C.V.P.-VOORZITTER 
Met een iets kleinere meerderheid dan de gebruikelijke 100% 
heeft het C.V.P.-kongres vorige zondag te Brussel de heer Van 
den Boeynants in zijn funktie van partijvoorzitter bevestigd. 
Ook op dat gebied is er dus niets veranderd, dank zij vooral 
de Vlaamse meerderheid. 

Lange tijd was de natio
nale voorzitter van de C V P . 
de Gentse franskiljon Theo 
Lefèvre, huidige eerste-mi-
nister. Hij werd opgevolgd 
als nationale voorzitter door 
een andere franskiljon : Van 
den Boeynants is van ge
boorte een Vlaming, maar 
een verfranste Vlaming die 
als kandidaat van de frans-
italige vleugel van de CV.P. 
te Brussel gekozen werd. Het 
is op zich zelf reeds zeer 
Spijtig dat de Vlamingen in 
de C.V.P. een dergelijk man 
op het schild verheffen' -

Hij v/erd thans herkozen -. 
tot nationaal voorzilt,er met 
meer dan 90 % van de stem
men. 

Van Vlaamse zijde werd 

hulde aan hem gebracht 
o m. door De Saeger. 

Mogen wij zo vrij zijn er 
aan te herinneren dat de 
Vlaamse pers op 8 juli 1963, 
na afloop van Hertoginne-
dal, onbetwistbaar zich steu
nend op verklaringen van 
dezelfde heer De Saeger 
schreef dat deze in de steek 
gelaten werd door iedereen 
— behalve minister Fayat 
die hem aanvankelijk steun
de — dus ook door Van den 
Boeynants; dat de heer Van 
öen Boeynants vergat het 
kompromis van Oostende ,te 
verdedigen, dat o-m. de we
derkerigheid voorzag in za
ke faciliteiten tussen Vlaam
se en Waalse randgemeen
ten van Brussel, enz... 

Mogen wij er nog aan her
inneren dat de voorzitter 
van de CV.P. zich tijdens 
de woelige debatten over de 
taalgrensafbakening niet 
Uet zien in de Kamer, zelfs 
geen deel nam aan de stem
ming en zijn troepen in vol
le verwarring aan hun lot 
overliet, liever dan het CVP-
programma ter zake te ko
mmen verdedigden. 

Deze man, die jarenlang 
schepen van de stad Brus
sel was en er nog steeds ge
meenteraadslid is en dus 
medeverantwoorlijk voor de 
toestanden waarover de Vla
mingen zich beklagen; die 
na de stemming van de jong
ste taalwetten aan « La Li
bre Belgique » verklaarde 
dat deze wetten maar moe
ten toegepast worden « avec 
Ie bon sens beige» (en wij 
weten wat hij daarmee be
doelde) is nu plots het ver
trouwen van de Vlamingen 
waard, een allerbeste 

Tot de volgende bittere 
ontgoocheling L 

IN DE ANNALEN VAN DE VOLKSUNIE ZAtl 

HET ZOPAS GEHOUDEN NEGENDE PARTIJ-* 

KONGRES STEEDS EEN BELANGRIJKE 

PLAATS INNEMEN. ORGANIZATORISCH, IDE

OLOGISCH EN PROGRAMMATISCH HEEFf 

DIT KONGRES DE BESLUITEN GETROKKEH 

UIT DE VERKIEZINGSOVERWINNINGVAN 1 9 6 t 

EN DE DAAROP VOLGENDE GROEI VAN DB 

PARTIJ. METEEN IS DE GRONDSLAG GELEGD 

VOOR EEN DOORGEDREVEN AKTIE EN UIT

BOUW IN DE TOEKOMST. OP DIT BELANG

RIJK MOMENT IN DE POLITIEKE ONTWIKKE

LING HEEFT DE VOLKSUNIE HAAR OPTIE O P 

EEN VERSTERKING VAN DE VLAAMS-NATIO-

NALE OPPOSITIE GEHANDHAAFD EN BEVES-

J I G D . WIJ HAMEREN VERDER ! 
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ONDOELTREFFENDE 

PROPAGANDA 
In de rubiiek « Lezeis schrijven 

ons » werden ei tijdens de voor
bije maanden verschillende brje-
Ten gepubliceei d, waai in aan de 
lezers van « De Volksunie » werd 
aangeraden hun weekblad n a le
zing door te sturen naar viienden 
of bekenden 

Dit is ongetwijfeld een uitste
kend initiatief op vooiwaaide dat 
men het blad niet meer dan drie 
of maximum vier maal naa r de
zelfde persoon zendt 

Bij de werfcampagne m onze 
gemeente hebben we verschillende 
malen moeten ervaren dat moge
lijke belangstellenden geen abon
nement op « De Volksunie » wil
den nemen omdat ze het geregeld 
gratis kregen toegestuurd Dit is 
ondoeltreffende propaganda van
wege de afzenders 

Hetzelfde geldt voor proefnum
mers In pimcipe zou men nooit 
meer dan drie of vier maal een 
proefnummer mogen bezorgen aan 
eenzelfde persoon Hierna dient 
d«ze persoonlijk te worden be
zocht 

Alleen op deze wijze is het mo
gelijk, het aantal abonnementen 
op te dl Ij ven 

A V D - Hove 

NOG MOL ! 
Waarde Redaktie, 

Waarop de heer Kiebooms zich 
steunt om m de « Gazet van Ant
werpen » van 712 te schrijven 
« Mol een winstpunt voor de 
Vlaamse C V P », mag Joost we
ten Als deze heer gelooft dat de 
Vlamingen zon uitlatmgen nog 
slikken dan is zijn geval beden
kelijk 

ledeieen weet nu toch dat het 

de zoveelste kapitulatie van de 
C V P IS 'Eh 1 est hen alleen nog 
maar te ti achten nedsi lagen in 
ovei winningen om te toveren Men 
tl oost zich zoals men kan 

Hun begmselvastheid is waaide 
loos Zou men misschien gienze-
loze naïviteit op hun kiediet kun
nen schiijven'' Maai ook dat moet 
hen ontnomen worden Als men 
weet we ke de verhouding is tus
sen C V P - e r De Saegei dienst
doende bui gemeester en B S P -er 
Spmoy burgemeester van Meche-
len en als men ook weet dat de 
kiespiopaganda voor de gemeent°-
verkiezmgen 1964 re ds begonnen is, 
begrijpt men nog betei het wal
gelijk stukje komedie opgevoerd 
door ds Vlaamse C V P inzake in
terpellatie en protestmotie Mol 

Ivlaar de Vlaamse kiezer heeft 
eindelijk klaar gezien 

De Vlamingen weten nu dat 
een stem voor de C V P een ver 
loren stem is Voortaan zullen zij 
Vlaams stemmen dit is Vo ksunie 

Hoe spoediger de afstrafiing 
kan gebeuien hoe beter 

B H El embodegem 

MUTUAÜTEIT 
Geachte Heer, 

Lezeiaöiief « Mutualiteit » m 
« De Volksunie » van 30-11 63 ves
tigde de aandacht op d= wet waar
door de 'elfstandigen (of midden 
standeis) verplicht worden zich 
a a n te sluiten bij 'n ziekenkas 

« M e i moet veihinderen dat 
mensen verplicht wolden gelden 
af te diagen aan politieke instel
lingen zogezegd om nun gezond
heid te beschermen, doch die m 
weikelijkheid gebruikt worden om 
n politiek te voeren die dikwijls 
tegon de gezindheid van de ver 
plicht-vei zekerde woidt gevoerd » 

Mag de aandacht van de biief-
schiijvei, C C - Mechelen ei op 

gevestigd woiden dat de zelfstan
dige (die weldra aans'iuiten moet) 
echtei kiezen kan tussen de zie
kenkassen van de kleurpai tijen en 
de onafhankelijke VI - Nationale 
mutualiteiten « Opstanding » en 
« Plandiia »'> 

(Om het C C - Mechelen ge
makkelijk te maken plaatse ijk 
sekretaiis voor Mechelen van de 
VI Ziekenkas de Heer Dupont, 
Stassastraat 74 Meche''en) 

BIJ de laatste wetgevende ver-
kiezmgen weigerden 185 000 kie
zers hun stem aan de unitaire 
paitijen en stemden voor n vnje 
Vlaamse partii 

VeiondeiStePen wij dat van dit 
getal kiezers 100 000 wei knemers 
(arbeiders en bedienden) aan so
ciale bijdragen (ziekenkas + vak
bond) per maand 50 P betalen 
dat maakt dan 5 000 000 F per 
maand naai de po itieke unitaire 
sociale oiganisaties of 60 000 000 P 
per jaar Hoevelen van die 
100 000 Volksunie kiezei s zouden 
aangesloten zijn bij de VI 
Ziekenkas en de Vlaamse onaf
hankelijke vakbonden ' Moesten 
we dat te w^ten komen meent U 
niet dat we dan rood van schaam
te zouden woiden ' 

F S - Bius;>el 15 

FRANS-VLAANDEREN 
Geachte Redaktie 

Voor een paar weken lazen we 
uw artikel over toneel in P ians -
Vlaanderen Onlangs was het de 
beurt aan Hondschoole om de 
Verbroedering Westouter te ont
vangen 

Vermits we hier slechts een 20-
tal kilometer van Hondschoote 
zijn verwijderd sprongen we de 
wagen m en langs de eindeloze 
vlakke Moerestieek bei eikten we 
« de schreve » 

Na he t lezen uwer reportage 
hadden we zowat filosofisch de 
neus opgehaald doch thans moe
ten we bekennen dat het bijwonen 
van eén dezer vertoningen m 
sprankelend « Bachten de Kup-
pe's » de verplaatsing overwaard 
IS 

We lichten ons hoedje voor de 
mensen van de toneelgioep uit 
Westouter, die in zulke piimitieve 
omstandigheden en uit zuivere 
hef hebbei IJ, en dat iedere week, m 
Nooid-Pi-ankrijk onze taal nog iet
wat uit de hoek halen Stel ü voor, 
een ongezellig onveiwarmd klaslo
kaal nauwe speehuimte, schuife
lende voeten en omvallende stoe
len, een volgepropt zaa tje met 400 
toeschouwers (jawel 400) en dat 
voor de namiddagvertoning, want 
's avonds werd er nogmaals ge
speeld We hebben genoten met 
alleen negens het vertoonde doch 
nog het meest dooi de velschillen
de reakties onder de toeschouwers 
die m hun bijna onverstaanbaar 
Vlaams hun gevoelens de vrije 
teugel lieten 

Werkelijk, men moet zoiets bij
gewoond hebben om de bedenking 
te maken hoe jammer het wel is 
dat deze streek van « over de 
schreve » voor ons verloren is ge
gaan 

In ieder geval, hogervemoemde 
vereniging verdient een pluimpje 
voor het genomen initiatief 

A D - Koksijde 

FILMVERSLAG 
Mijnheren, 

De Volksunie-afdelingen van het 
Vlaamse land wolden hieibij nog
maals herinnerd aan de mogelijk
heid, op h u n openbare vergaderin
gen een objektief filmv'^islag te 
biengen van volgende gebeurte
nissen Qe VU-betoging te Gent 
op 19 september 1963 en de fede

rale betoging te Antwerpen op lo 
novembei 1963 

Deze films zijn volledig gemon
teerd op klank, met passend kom
men taar , ze hebben een speelduur 
van 20 min De vei plaatsing en 
de projektie regelen wij zelf, zeer 
lage huui prijs Voor nadere mhch-
tingen Kultura — filmsektie 
Vlaanderen, Fihps van den Elzas-
laan 35 Kortrijk 

Z.H. DE PAUS 
Mijnheren, 

De Franstalige pers en « Volks
gazet » hebben verontwaardigd 
meegedeeld da t de jjauselijke toe
spraak a a n ong land door de 
Vlaamse katoheke bladen « gecen
sureerd » werd 

We kunnen deze heren best on
der mekaar laten ruzie maken en 
er voor de rest op wijzen dat he t 
woord « union » m de pauselijke 
toespraak nog maar eens — totaal 
verkeerdelijk — geïnterpreteerd 
wordt als « unite » 

Ik ben een overtuigd katolirft en 
het is niet de pauselijke toespraak 
die me in mijn geloof zal doen 
wankelen Wanneer Z H spreekt 
als Hoofd der Kerk, bekleed met 
Zijn gezag als Plaatsvervanger, 
zal ik me daar steeds bij neerleg
gen Maar zolang de inspiratie van 
Suenens niet bij dogma gelijkge
steld IS aan de inspiratie van de 
H Geest meen ik er het mijne 
van te xrogen denken 

K L - Brussel 

De redaktie draagt geen verant
woordelijkheid voor de inhoud der 
gepubliceeide lezersbrieven. Ze be
houdt zich het recht van keuze en 
inkorting voor Over de lezersru
briek wordt geen briefwisseling 
gevoerd 

ik koopjbij 
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ALLe VLAMINGEN TE BRUSSEL kopen 
hun uurwerk bij een ervaren vakman 
en taten het door hem onderhouden, 

MEESTER UURWERKMAKER 

S L A E T S 
A n t . O e w i n l e r t t r a o t . t t 
OUDERGEM (BI lil} • to. 714S.O 

KQRTINQ m a Uiw vaa VlaomM veientaiaaen. , 

GROTE KEUS 
IDERH ATEie 

Schuimrubbemia t rassen 

met 
Gebreveteerde 
bedekkingslagen 
(Brevet - 529768) 

Ressor tmatrassen 

met 
Gebreveteerde karkr^osen 
(Brevet - 512767) 

MET 
SPECIAAL 
BREVET 

STAK̂  
Gewat teerde bedspreien 

Wollen dekens 

Tel. 44641 en 4 4 6 4 2 

Indien ü geen verkoper 
In uw omtrek kent stuur 
ons een kaartje en we 
zenden ü het adres van 
de dichtst bijgelegen 
verkoper. Star Zele. 

De nieuwe oogst is binnen 

Wanneer 

de stakenhuizen 

in het landschap 

verschijnen, 

IS de hop gepluk 

Proef nu 

het lekkere 

Vlaamse hop-bier 

van de brouwerij 

LOOTENS 
te 

KOEKELARE 

Verkoper voor Aalst en omgeving 

N O R B E R T DE G A N C K . 

W a t e r t o r e n s t r a a t . 10. Aalst 
Telefoon : 053/21667 

alleen kunnen kan wat kunnen kan 
Wi] bieden U : de voordeligste en rijkste keuze van gronden In Vlaanderen, Brabant 
en Limburg. 350 eigen arbeiders, specialisten en techniekers, om mooi degelijk en 
goedkoop te bouwen Steeds volgens eigen opvatting en tot 80 t h. financiering. 

Boudewijnlaan 323 Wilrijk - TeL 49.87.64 - 49.76.86 
Schutterhofstraat 19 Antwerpen - TeL 32.92.18 

Onderbergen 43 Gent - Tel (09)25.19.23 



DE VOLKSUNIE 

W a n n e e r w e reeds meïeen , aan he t Hegm van ons 
verslag over het Negende Volksunie -Kongres t« 
Mechelen, het hoofdkenmerk v a n dit Kongres willen 
bepalen, dan zouden w e de kwalif ikat ieven «dege
lijk» en «geestdriftig» willen gebruiken. 
Maar omda t het s teeds getuigt v a n een bepaalde 
voor ingenomenhe id , de eigen part i j-organizaties en 
-manifestat ies al te zeer in fraaie kleuren te schilde
ren, laten w e liever een minder voor ingenomen ge
tu ige aan het w o o r d : de verslaggever van «Le Soir». 
In de maandag-u i tgave van dit blad luidde de aan 
hef over het V .U. -kongres als volgt : « Het negende 
nationaal kongres van de Volksunie, dat zaterdag 

«n zon&ig te Mechelen gehouden werd, was uiterst 
rorgvul^g voorbereid geworden door een aktieve en 
metodische studiedienst. Ieder der ongeveer vijfhon
derd ïtfgevaardigden ontving bij het binnenkomen 
van de zaal een omstandige dokumentatie over de te 
behandelen onderwerpen ». En verder in het verslag 
van « Le Soir » werd de nadruk gelegd op de geest
drift t i jdens de sekt ievergaderingen en de slotzitt ing. 
Degelijk en geestdriftig : vaststeUingen waaraan ook 
'de ons vijandig gezinde pers niet o n t k w a m . Degelijk 
en geestdriftig : waarborgen voor de verdere aktie 
v a n de Volksunie , aan de drempel van haar tien
jarig bes taan . 

DEGELIJK EN GEESTDRIFTIG 

HET NEGENDE VOLKSUNIE-KONGRES 

MASSALE OPKOMST 

« Gladde banen ten oosten van de 
lijn « Doornik-Gent» had het gehe
ten in het radio-nieuws van 13 u ver
leden zaterdag. De uiterst slechte 
vi^eersomstandigheden en het feit dat 
niemand kon voorspellen of werkelijk 
alle V U.-afdelingen over gans het 
Vlaamse land gebruik zouden maken 
van hun recht om voor het eerst een 
statutaire afvaardiging naar het kon
gres te sturen, deden ons met span
ning uitkijken naar het aantal deel
nemers voor de openingszitting van 
het Kongres en de eerste sektieverga
deringen. 

Kort na het vastgestelde uur was 
de prachtige feestzaal van de sa'ons 
Van Dijck aan de Merodestraat nok-
vol gelopen : een vijfhonderdtal af
gevaardigden uit gans het Vlaamse 
land hadden het klaar gespeeld, de 
slalom op Vlaanderens beijzelde we
gen te trotseren en binnen de gestel
de tijd te nemen. Op de persbanken 
ste'de iemand, die de dag te voren op 
het C.V.P.-kongres te Brussel was, 
met kennersblik vast : «Méér volk 
dan in de slagerij van V.d B. ». 

De nieuwe Kongres-formule, met 
stemgerechtigde deelneming van al
le plaatselijke V.U.-besturen, had de 
samenstelling van het auditorium 
t.o.v. de vorige kongressen grondig 
gewijzigd; voor het eerst sinds de 
verkiezingen van 1961 kon men op 
een V U.-bijeenkomst zo duidelijk 
vaststellen, hoe veel nieuwe gezich
ten en onbekenden de partij in de 
voorbije maanden heeft weten aan te 
trekken. Op de vorige kongressen — 
met een uitzondering misschien voor 
Antwerpen verleden jaar — was het 
steeds een ontmoeting geweest tussen 
oude bekenden : de meest getrouwen 

en geestdriftigen die nooit en nergens 
ontbraken. Thans echter zat hier voor 
het eerst duidelijk merkbaar het 
nieuwe kader — het kader van de 
uitbouw — bij mekaar. 

DE BREDE BAZiS 

Dit nieuwe ge'aat van het V.U.-
kongres werd door ir Oscar Renard, 
gastheer te Mechelen als arr. voor
zitter en voorzitter van het Kongres, 
in zijn openingstoespraak duidelijk 
naar voor gebracht : « Het Kongres 
krijgt dit j a i r een bijzondere beteke
nis door het open karakter dat er 
aan gegeven werd, en waarbij onze 
partij haar demokratische wil beves
tigt, de gedragslijn te bepalen vol
gens richtlijnen die door een brede 
bazis gesteund worden ». 

De heer Renard stipte aan dat « de 
Volksunie een partij is, die haar 
kracht alleen put uit het vertrouwen 
de rechtstreekse militante volks
kracht, de dagelijkse propaganda van 
persoon tot persoon, het zich inzetten 
van de partijleden niet in persoon
lijke naam, maar in naam van het 
Vlaamse volk, de huidige en de toe
komstige generatie ». Hij wees er de 
kongressisten op, welke eer en welke 
verplichting het voor hen betekende, 
hier op te streden als de rechtstreekse 
gemandateerden van de Vlaamse fe
derale gedachte. 

Aan het slot van zijn openingsrede 
verklaarde de hr Renard het negende 
V.U.-kongres voor geopend. 

SEKTIE VOLKSWELVAART 

Volksvertegenwoordiger dr Leo 
Wouters nam dadelijk daarop het 
woord om de werkmetode van zijn 
sektie toe te lichten : na het indienen 

Sektievergadering « Voikswelvaart» 

der amendementen door de gemanda
teerde afvaardigingen volgde voorle
zing van het referaat en de besluiten, 
waarna de zgn. « partijkommissie » 
(samengesteld uit leden van Hoofd
bestuur en Studiedienst) de ingedien
de amendementen ter stemming aan 
de vergadering voorlegde. Dezelfde 
werkwijze werd trouwens voor de drie 
sektievergaderingen gevolgd. 

Dr Leo Wouters bracht hulde aan 
de twee voornaamste organisators 
van dit Kongres, de heren Van der 
Paal en Renard, waarna hij wees op 
het groot belang van de sociaal-eko-
nomische problematiek in onze ont-
voogdingsstrijd. Dit kongres en voor
al de sektievergadering « Werk in ei
gen streek » situeerde hij in de beste 
traditie van de Vlaamse beweging 
« die steeds een grote sociale bekom
mering gepaard heeft aan haar na
tionale aspiraties ». 

De heer drs. De Graeve, provincie
raadslid uit Limburg, viel de ondank
bare taak te beurt, het kongres le
zing te geven van de lange tekst van 
het referaat — een 'referaat dat de 
meeste aanwezigen reeds bekend was 
door de besprekingen in de afdelin
gen en arrondissementen. Hij wist 
echter reeds van bij de aanvang deze 
voorlezing een persoonlijke noot te 
geven : «Ik ben gelukkig, mijn be
scheiden bijdrage aan de werkzaam
heden van deze sektie te mogen leve
ren, gelukkig speciaal als Limburger 
die komt uit de Maaskant waar de 
arbeiders massaal heen en weer pen
delen naar Duitsland en Nederland 
omdat er geen werk is eigen streek is. 
Ik draag de voorlezing van dit refe
raa t dan ook op aan de mensen van 
de Maaskant, aan de arbeiders die ie
dere dag de talrijke fabrieksschouwen 
aan de andere Maasoever zien, in 
Nederland. Voor hen en voor de tien
duizenden elders in Vlaanderen is dit 
referaat speciaal bestemd ». 

VOOR HET EERST : STEMMEN 

Na de voorlezing van het referaat 
en de besluiten werd voor het eerst 
op dit kongres overgegaan tot de 
stemming. Partij sekretaris Wim Jo-
rissen belichtte vooraf de taak van de 
partijkommissie : oordelen over de 
ontvankelijkheid van de amende
menten en advies aan de stemge
rechtigden. 

Een groot aantal afdeUngen had er 
aan gehouden, de voorgelegde beslui
ten te amenderen. Zulks wijst er op, 
dat de Kongresvoorbereiding in de 
afdelingen en arrondissementen de
gelijk en demokratisch geschiedde. 
Een aantal amendementen konden al 
dade'ijk gerangschikt worden bij de 
« stilistische tekstverbeteringen » en 
werden unaniem aanvaard. Geen en
kel amendement deed afbreuk aan 
de algemene tendenz van de beslui
ten; wel werden enkele wezenlijke 
verbeteringen en aanvullingen voor
gesteld en aanvaard. Een paar maal 
getuigde de stemming van een spor
tieve geestdrift bij de kongressisten, 

au 
Kongresvoorzitter ir. O. Renard 

die er de voorkeur aan gaven een 
«simpatiek» amendement van een 
kleine afdeling te steunen. 

Amendementen werden voorge
steld door de afdelingen St Joost, La
ken, Leuven, Ukkel, Kessel-Lo, Genk, 
Oostende, Mache'en, Jette, Schoten, 
Schaarbeek, Brussel, Stekene, Aalst 
en Antwerpen. 

Voor het eerst op V.U.-kongressen 
legden persfotografen en T.V.-opera-
teurs het nieuwe beeld vast van een 
zaal die stemde bij middel van de 
honderden opgestoken stembrieven. 
Een vlotte stemopneming zorgde in 
een minimum van tijd voor het op
maken van het eindrezultaat: de ge
amendeerde besluiten van de sektie 
« Werk in eigen streek » werden goed-
gestemd met 9.361 ja-stemmen tegen 
392 neen-stemmen bij 274 onthou
dingen. 

SEKTIE ZELFSTANDIGEN 

Na een korte pauze werd door 
volksvertegenwoordiger R. Mattheys-
sens de zitting van de sektie « De V.U. 
en de zelfstandigen » open verklaard. 

Provincieraadslid Jos De Moor gaf 
lezing van het referaat en de beslui
ten, die door een aandachtig luiste
rende zaal werden gevolgd. Voor de 
amendering en de stemming werd 
dezelfde metode gevolgd als in de 
sektie « Volkswelvaart ». Amende
menten werden Ingediend door de af
delingen Leuven, Wetteren, Schilde, 
Mechelen, Aalst, Machelen, Wilrijk, 
Edegem, Lier en Dilbeek. Ook hier 
bleek de tekst voorafgaandelijk zorg
vuldig bestudeerd te zijn door de af
delingen en arrondissementen : en
kele amendementen brachten een 
wezenlijke verbetering van de bazis-
tekst mee. 

Bij de stemming werd de geamen
deerde tekst der besluiten goedge
keurd met 7.303 ja-stemmen tegen 
100 neen-stemmen bij 324 onthou
dingen. 

Volksvertegenwoordiger Mattheys-
sens verklaarde, verheugd te zijn om 
het positieve werk dat op deze f̂ k̂-
tievergadering ten bate van de zelf
standigen werd verricht. 

Na de kongressisten bedankt te heb
ben omdat zij, ondanks het gevor
derde uur, zo talrijk en zo aandach
tig op de vergadering waren geble
ven, sloot hij de sektievergadering en 
meteen de aktiviteiten van de eer
ste kongresdag. 

In de avond woonden een aantal 
kongressisten een speciale toneel
voorstelling bij van het Mechels Mi-
niatuurteater. 

(vervolg blz 11) 
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aan graaf H. Pierlot 
waarschijnlijk in de 
Hemel 

Heer graaf, 

« Van de doden niets dan goed » is één van de gemeenplaat
sen die haast iedereen in de mond heeft en waaraan haast ieder
een zich nooit houdt. « Van de doden de waarheid » lijkt 
me behartenswaardiger dan de brave en onoprechte dooddoener. 
En die waarheid is altijd wel een stuk geschakeerder dan liet 
wit-zwartklisjee waarin wij stervelingen allemaal bei Zeit und 
Weile liefst geloven. Dat hebt gij achter de rug en - overtuigd 
katholiek als gij waart - zult gij wel steeds zó geleefd hebben dat 
de Grote Rechter ook heel wat op uw kreditzijde kon boeken. 

Gij waart een bescheiden, koppig en aan het slijk der 
aarde onthecht Luxemburgs man van-te-lande. Eén ding wil ik 
alvast van en voor u getuigen : hoe hoog gij in de politiek ook 
geklommen zijt. gij hebt uw macht en uw jnvloed blijkbaar nooit 
gebruikt om uzelf te verrijken. Wat gij nalaat aan materiële 
goederen is niet zo heel \eel. Dat is dan alvast één deugd die 
niemand u kan onthouden en ze is zo zeldzaam dat ik ze hier 
graag en nadrukkelijk aanstip. 

Maar gij waart, heer graaf, niet alleen dal. Gij zijt in de 
Belgische politiek een doorsnee-verschijning geweest, een man 
zoals er in ons land al meer dan één tot op de hoogste sport van 
de ladder is gekropen zynder dat men in zijn karakter, zijn eigen
schappen en zi|n ga\en de rechtvaardiging vindt voor een zo 
hoge standplaats. Gij zijt het produkt geweest van het meest enge 
Belgische provincialisme - en in de Belgische sfeer is er slechts 
plaats voor provincialisme - plus van de tipisch-Belgische dose-
ringspolitiek. Op een bepaald ogenblik had men u nodig omdat 
men een Belg nodig had, afkomstig uit Wallonië, konservatief en 
katholiek. De Belgische politiek lijkt hard op een ponsmachine : 
wie de nodige gaatjes heeft, komt automatisch uit de gleuf naar 
omhoog. 

Een onbeduidend man, geponsd naar aloud Belgisch politiek 
patroon, viel de tragische eer te beurt eerste-minister te worden 
van een land dat op de drempel van een oorlog stond. En verant
woordelijkheid van bovenmenselijke afmetingen rustte plots op 
schouders van kleinmenselijk formaat. Het moest, hel kon niet 
anders dan een tragische ontknoping worden. 

Koppig hebl gij u, heer graaf, vanaf '39 vastgebeten in een 
konfhkt met de even koppige Saksen-Koburg-Gotha die toen op 
de troon zat. Maar toen de vuurproef kwam, smolt uw koppigheid 
als sneeuw voor de zon. Toen in de meidagen van '40 de Duitse 
staalwals over ons grondgebied ging. hebt gij zeer vlug de weg 
naar het zuiden genomen. Limoges kwam en gij-, de traditionele 
dienaar van de troon en altaar, liet u als een wrakhout drijven 
op de stroom van het Frans chauvinisme. Uw verloochening te 
Limoges was niet de daad van een opstandig rebel, maar van een 
zieke otter die niet meer tegen de stroom op kan tornen. Het 
bewijs kwam vlak daarop, in de tragi-komische dagen toen gij 
en uw vriend Spaak met grote hoop en popelend hart hebt 
gewacht op de toetating van de Herr Militarbefehlshaber om 
terug naar het land te komen. 

De toelating kwam niet. heer graaf, en u restte niets dan als 
wrakhout op de stroming aan te spoelen op Engelands blanke 
kusten. Gij waart er welkom : één der zeldzame emigiees die 
méér had dan de klassieke nagel om zijn achterste te krabben , 
gij hadt namelijk de kas bij. 

Top Londonieter, heer graaf, koppig en bekrompen : het 
bloedig drama na cte oorlog is goeddeels uw werk. Achter de 
vuurpeletons van de rijkswacht werd de ekonoinische kollabora-
tie stilleties en ongemerkt witgewassen van alle schuld : het was 
een operatie waaraan gij medeplichtig waart. Uit zwakheid, uit 
berekening, uit haat ? Gij staat voor een rechtvaardiger Rechter 
dan ik ben. 

Waarom, heer graaf, Iaat ik de doden niet dood en schrijf jk 
u de/.e brief over de onoverkomelijke grens van het graf ? Het 
bericht van uw overlijden - na jaren van vergetelheid en zwijg
zame ieruggetrokkenheid, na de bijna twee decennia van weg
teren op niet bestaande glorie - herinnerde me met een schok 
aan die andere doden, de levende doden in hun cel te St Gillis. 

Gij zijt gestorven, heer graaf, bijna een kwarteeuw na de 
oorlog die niets heeft bijgedragen tol uw roem. Gij zijt gestorven 
zonder dat uw slachtoffers tot het leven teruggekeerd waren. 
Gil hebt jarenlang verkozen, vergelen te worden. Zij niet. En 
daai om zult ook gij niet vergeten worden. 

Rust toch in vrede^ 

dio Genes. 

V ê hebben gemeend, tege
moet te komen aan het al
gemeen verlangen onzer le
zers door in dit nummer — 
dadelijk na het V.U.-kongres 
— de volledige tekst der kon-
gresbesluiten te brengen. 

We doen dat op de vier 
middenbladzijden die uit het 
blad kunnen worden gelicht 
en afzonderlijk bewaard bij 
de belangrijke dokumentatie. 

De lange tekst ervan, sa
men met het kongresverslag, 
hebben het ons onmogelijk 
gemaakt dit nummer in de 
sfeer van Kerstmis te plaat
sen. 

We nemen ons echter voor, 
volgend nummer — naar al
gemene joernalistieke geplo-
genheid te brengen in het 
teken van Kerstmis en van 
de jaarwisseling. 

Plaatsruimte belet ons de
ze week eveneens enkele van 
onze gewone rubrieken te 
brengen. We verontschuldi
gen ons daarvoor bij onze le
zers, die in de volgende num
mers echter hun gading zul
len vinden. 

RIJK EN ARM 

De heer Gust De Schrijver 
— Wijze Man van Vlaande
ren — verklaarde aan de 
perslui waarom er op het 
CV.P.-kongres maar zo'n 
matige belangstelling was : 
«de jonge partijleden wor
den afgeschrikt door de hoge 
kosten die de deelneming aan 
het kongres vergt». 

Te Mechelen waren twee 
dagen lang de jonge par t i j 
leden In groten getale aan
wezig. 

Heeft de V.U. rijker volge
lingen dan de C.V.P.? Het is 
nauwelijks te geloven. Maar 
idealistischer zijn ze in ieder 
geval... 

SPUITER 

Op één der sektievergade-
ringen nam een joernalist 
ons kongreskenteken in de 
hand en bestudeerde lang en 
aandachtig de Volksunie-ha
mer die neerbonst op een na
gel waarin « Mechelen » staat 
geschreven. « Roma locuta», 
zei hij, « waarom klopt gij 
dan nog op Mechelen ? », 

« INCIDENT » 

« Het Volk » verkneukelt er 
zich in, dat op het V.U.-kon
gres een « incident » te be
treuren viel. Het Gentse blad 
verkoos, deze wijdse bena
ming te geven aan de tussen
komst van een Gents afge
vaardigde die meende dat 
van de kongresstatuten was 
afgeweken... 

We ondervroegen over dit 
« incident» de heer Rudi Van 
der Paal, groot scenarist van 
het V.U.-kongres. Hij heeft 
ons met de hand op het hart 
gezworen dat hij het «inci
dent » spijtig genoeg niet zélf 
in het scenario heeft geschre
ven. «Dat zou geprefabri-
ceerde demokratie geweest 
zijn », verklaarde hij . « En nu 
is het éch t ! ». 

We hebben het al meer dan 
eens aan de stok gehad met 
de B.R.T. die we verweten, 
onvoldoende aandacht te be
steden aan de V.U.-initia-
tieven en -standpunten. 

De objektiviteit verplicht 
ons, thans de B.R.T. geluk te 
wensen om haar puike voor
lichting over het V.U.-kon
gres. Twee dagen achtereen 
bracht de radio in de nieuws
berichten een rechtstreekse 
telefonische korrespondentie 
die absoluut objektief was. 
In de T.V. kwam het V.U.-
kongres naar behoren tot 
zijn recht : filmsekwenties 
van een behoorlijke lengte 
en oordeelkundig gekozen, 
een intervieuw met de par
tijvoorzitter, de glimlach van 
onze kongres-hostesses... 

Een dergelijke voorlichting 
is niet meer dan normaal. 
Maar, gelet op de minder 
goede ervaringen in het ver
leden, voelen we ons al bi j 
na verwend bij deze norma
le behandeling... 

VOLKSUNIE-LEZER ? 

Op het C.V.P.-kongres 
voerde o.m. ook het woord de 
voorzitter van de C.V.P. arr. 
Aalst, Gilbert Claus, gekende 
karnaval-figuur uit de Ajuin
stad. 

De heer Claus handelde met 
veel kennis van zaken en 
overtuigend cijfermateriaal 
over de mobiliteit in zijn ar
rondissement. Zijn pleidooi 
was in de eerste plaats een 
hulde aan... ons weekblad. 
Het cijfermateriaal heeft hij 
namelijk ijverig samengele-
zen uit ons nummer dat drie 
weken geleden — waarschijn
lijk niet tot zijn genoegen 
— op grote schaal te Aalst 
werd verspreid. 

Het is, Gilbert, nuttig van 
de vijand te leren.,. 

FEDERALISME OF NIET ? 

De C.V.P.-bladen van aller
lei s'ag hebben het een geluk
kig feit geheten dat op het 
C.V.P.-kongres « slechts over 
federalisme werd gehandeld 

Charme en jeugd : ook dat is de Volksunie. 

STRAF 

VOOR LAATKOMERS 

Op iedere vergadering en 
op ieder kongres zijn er 
steeds telaatkomers, zo ook 
bij de Volksunie. Voor zover 
prominente kongressisten-
met-vertraging echter meen
den, daardoor speciaal op
gemerkt te worden door de 
aanwezigen, zijn ze verleden 
zaterdag en zondag te Me
chelen niet aan hun trekken 
gekomen : er was hen een 
speciale straf voorbehouden. 

Geen mens merkte hun in
trede op, omdat aller ogen 
gericht waren op de char
mante gastvrouwen die hen 
naar hun plaats brachten... 

KONGRESTAMINET 

Uit de pers vernamen we, 
dat op het C.V.P.-kongres 
een café was die bijzonder 
goed trok. 

Op het V.U.-kongres was 
er helemaal geen middel om 
zich af te zonderen ergens 
in een clubzetel bij een bar, 
met voor zich een glas geest
rijk vocht. 

Dit verschil viel des te 
meer op, toen de uitslag van 
dp stemmingen op beide kon-
gressen bekend gemaakt 
werd. Te Brussel was er een 
100 %-stemming, te Meche
len waren de cijfers van de 
meerderheid overtuigend 
doch nuchter.. . 

om het te verwerpen ». 
Dat is niet helemaal juist. 

Niemand minder dan Jan 
Verroken zegde : « dit is de 
laatste kans van het uni ta
risme. Een mislukking zou 
ons noodzaken, op een vol
gend kongres over federalis
me te spreken ». 

We wachten af wat het 
wordt met de grondwetsher
ziening. Wordt het een twee
de Hertoginnedal — en alle 
tekenen wijzen er op — dan 
wachten wij met grote span
ning naar de federalistische 
stellingname van Jan Verro
ken. 

Die, b'ijkens zijn uitlating, 
toch al in zoverre besmet is 
dat het federalisme in zijn 
achterhoofd spookt. 

Een kandidaat-vluchtmis-
drijver 1 

WALLONS TOUJOURS I 

Op het C.V.P.-Kongres ver
klaarde de vertegenwoordiger 
van Ath, de heer Descamps, 
woordelijk : «Wij hebben 
vertrouwen in de Vlamingen. 
Maar mocht blijken dat de 
Vlamingen van hun meerder
heid misbruik maken om de 
Walen te minorizeren, dan 
marsjeren wij morgen samen 
met de Waalse extremisten ». 

Stiaffe taal ! In ieder ge
val straffer dan die van de 
Vlaamse C.V.P.-ers, die reeds 
griezelen alleen bij de ge
dachte aan de Vlaamse « ex
tremisten » I 
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ABONNEER NU 
OP DE VOLKSUNIE 

L.EO WOUTERS 

In Kamer en Senaat zijn 
het voor onze vertegen
woordigers tijdens de debat
ten der laatste weken drukke 
dagen geworden. 

In de Kamer verdedigde 
Leo Wouters enkele dagen ge
leden het V.U.-standpunt in
zake Mol. Deze week voerde 
hij het woord bij de begro
ting van Ekonomische Zaken 
en Energie. 

Hij viel o m. de grote uni
taire ekonomische instellin
gen aan. De Waalse en 
Vlaamse ekonomie hebben 
hun eigen problematiek; Leo 
Wouters staafde deze stelling 
met uitvoerige citaten van 
prof. Van Mechelen en oud-
eerste-minister Eyskens. Hij 
hekelde de achterstelling van 
Vlaanderen, die onze achter
stand nog vergroot; hij be
pleitte de sp'itsing van de 
ekonomische organen in een 
Vlaamse en een Waalse afde
ling met grote zelfstandig
heid. 

in het kader van onze 
kongresbesl uiten hield hij 
een stevig pleidooi voor in-
dustrializering en bestrijding 
van de pendelarbeid. 

Het antwoord van minister 
Spinoy was ontwijkend en 
nietszeggend : hij noemde 
het standpunt van onze 
woordvoerder pessimisme op 
bevel ! 

DR VAN LEEMPUTTEN 

Dokter Van Leemputten 
van zijn kant kwam deze 
week tussen beide bij de be
spreking van het ontwerp 
der ziekenhuizen. 

Hij stipte aan dat het een 
vooruitgang is op de bestaan
de toestand, doch wees op en
kele opvallende leemten waar
bij hij nuttige suggesties 
deed. Hij waarschuwde tegen 
een onzalige konkurrentie, 
zoals we die thans kennen 
bij het oprichten der scholen 
en verklaarde, dat de V.U.-
groep zonder veel geestdrift 

het ontwerp zal aannemen. 
Hij behandelde uitvoerig het 
probleem van de te kleine 
overheidssteun aan psichia-
trische instellingen en tehui
zen voor abnormale kinderen. 

DR ROOSENS 

In de Senaat hield dr Roo-
sens een uitvoerige tussen
komst bij de begroting van 
Sociale Voorzorg, Plaatsgebrek 
be'et ons, deze zeer uitvoerige 
en met een overvloed van 
cijfermateriaal gestoffeerde 
tussenkomst naar behoren 
te behandelen; we nemen ons 
voor er later op terug te ko
men. 

Deze door de aanwezigen 
aandachtig beluisterde tus
senkomst was in hoofdzaak 
een p'eidooi voor een groepe
ring en een rationeler admi
nistratieve behandeling van 
de verschillende sektoren der 
sociale zekerheid. 

MR VAN DER ELST 

P'aatsgebrek belet ons e-
veneens, uitvoerig terug te 
komen op de tussenkomst 
van mr Van der Eist in de 
Kamer bij Buitenlandse Za
ken. We herinneren slechts 
aan een paar punten uit deze 
tussenkomst : de V.U.-voor-
zitter hield een warm plei
dooi voor de oprichting van 
een Hoge Raad voor de Ne
derlandse Kuituur, zoals 
werd voorgesteld op het jong
ste Algemeen Nederlands 
Kongres. Hij kloeg de stil
stand in de Bene'ux-integra-
tie aan en waarschuwde in 
dit verband voor een te 
lichtzinnige optie op de Eu
ropese oplossingen. 

Hij vroeg eveneens de te
rugtrekking van onze troepen 

'uit Duitsland. De Belgische 
militaire aanwezigheid in 
Duits'and is overbodig ge
worden, sinds dat land weer 
beschikt over een eigen le
germacht. 

REKENKUNDE 

Volgens de nieuwe voorzit
ter van de Vlaamse vleugel 
van de C.V.P., notaris Van de 
Kerckhove, is de C.V.P. in 
Vlaanderen 2 maal zo sterk 
als de B.S.P., 15 maal zo sterk 
als de P.V.V. en 30 maal zo 
sterk als de Volksunie. 

De C.V.P. haalde bij de ver
kiezingen in 1961 : 52% van 
de stemmen, de B.S.P. 27%, 
de P.V.V. 9% en de Volksunie 
6%. De overige 7% ging naar 
verspreide lijsten. 

Wij menen dus dat de CVP 
niet eens 9 maal zo sterk was 
als de Volksunie in 1961. 

Wat zou het nu zijn ? De 
helft van negen ? 

Wachten op de verkiezin
gen ! 

F. VAN DER ELST 

DE V R E E S 

V A N 

DE V R E E S 

.100% ... 

Na de partijkongressen is het ogenblik geko
men om de toestand te overzien. Er zijn daarbij 
een aantal uiterst belangrijke vaststellingen 
te doen. 

De eerste is dat de partijleidingen der 
traditionele partijen niet uit eigen initiatief het 
probleem van de Vlaams-Waalse verhoudingen 
en de grondwetsherziening onder ogen nemen, 
maar omdat zij er toe verplicht worden. Het 
is maar al te duidelijk dat zij liefst alles zouden 
laten zoals het is : zij zijn zozeer vergroeid met 
de unitaire staatsstruktuur dat zij er zich mee 
vereenzelvigen, zij zijn zo oud en konservatief 
dat zij terugschrikken voor een hervorming die 
naam waard. Wanneer wij de verwarring, de 
tegenstellingen die dit probleem in hun rangen 
oproept zien, begrijpen wij beter hun traditio
nele struisvogelpolitiek. Het merkwaardige is 
dat zij thans gedreven worden niet door de 
positieve wil de problemen op te lossen, maar 
door de vrees voor de Waalse vrees voor 
minorisatie. Het klinkt gek voor wie de toe
standen en verhoudingen kent, maar het is zo : 
de hoofdbekommernis is, zoals de ondervoor
zitter van de B.S.P. het reeds een jaar geleden 
schreef, de Walen grondwettelijke waarborgen 
te geven tegen het gevaar van minonsérhijj. 
Uit vrees aan de unitaire staat en de gevestigde 
machtsposities te raken willen zij Heft zo 
weinig mogelijk veranderen . alleen de strikt 
noodzakelijk geachte toegevingen. Op hun kon-
gressen worden de problemen en de tegenstel
lingen angstig weggemoffeld achter een scherm 
van schijn-eenheid door schijnoplossingen die 
zo vaag en dubbelzinnig zijn dat iedereen ze 
kan goedkeuren of moet goedkeuren. Zowel de 
uitslag van de stemmingen op het B.S.P.-kon-
gres als op het C.V.P.-kongres is misleidend, is 
artificieel. Dat voelt iedereen aan. 

Zo beheerst een angstkompleks gans de Bel
gische binnenlandse politiek, dan wanneer de 
openlijke oppositie tegen de drie traditionele 
partijen nochtans numeriek zeer klein is ! Het 
moet wel zijn dat een slecht geweten, een 
gemis aan zelfvertrouwen en een merkwaardig 
gemis aan vertrouwen in de toekomst van de 
Belgische Staat hierbij een rol spelen. 

Doch hoe is het C.V.P.-partijkongres verlo
pen ? De Vlamingen konden nog hun hoop 
stellen op de Vlaamse C.V.P-meerderheid, 
omdat de Vlaamse C.V.P.-ers onbetwistbaar 
toch nog altijd meer Vlaams refleks bezitten 
dan de Vlaamse B.S.P.-ers of P.V.V.-ers. Ik 
meen te moeten vaststellen dat deze hoop niet 
in vervulling gegaan is. 

Vooreerst moest de Vlaamse meerderheid 
zich eens te meer te weer stellen tegen de par
tijleiding, tegen de voorgestelde resoluties die 
onaanvaardbaar werden. Waaruit nog eens 
blijkt - na vele voorgaanders - dat de partij
leiding het vertrouwen van de Vlamingen 
absoluut niet verdient. 

De verzoeningsprocedure naar analogie met 
hetgeen het B.S.P.-kongres goedgekeurd had 
werd niet aanvaard, maar ook niet verworpen. 
Indien zij verworpen geweest was door een 
meerderderheid op het kongres, was de toestand 
nu klaar geweest. Maar juist om dit te voorko
men werd dit omstreden punt uit de resoluties 
gelicht en niet ter stemming gelegd - wat Saint-
Remy toeliet op het kongres zelf nog te ver
klaren dat « het niet weerhouden van de ver
zoeningsprocedure niet betekent dat ze 
uitgesloten.wordt ». 

Dé afgevaardigden van de C.V.P. _ullen met 
vrije handen naar de Ronde Tafelkonferentie 
gaan. Alleen de Vlaamse C.V.P.-ers schijnen 

niet te beseffen hoe hen aldus de strop om da 
nek gelegd wordt. j 

Het schijngevecht rond de verzoeningsproce
dure leidde de aandacht af van het goedschiks 
aanvaarden van de grendel in de grondwet. 
de twee-derde meerderheid waar het in feita 
om ging. Hierdoor wordt de Walen en de Frans-
taligen een veto-recht in de hand gespeeld 
waardoor zij ieder verder Vlaams rechtsherstel 
kunnen blokkeren en het nuttig effekt \an de 
zetelaanpassing te niet gedaan. 

Blijkbaar werd hel beginsel van de twee
derde meerderheid daarenboven toch aanvaard 
zonder dat vastgelegd werd op welke aange
legenheden deze procedure toepasselijk zal zijn 
en zonder het voorbehoud dat voorafgaandelijk 
de gewettigde Vlaamse grieven moeten opgelost 
zijn. 

Dit is reëel, dit is wat de Walen eisen en het 
wordt hen toegegeven zonder enige ernstige 
tegenprestatie ! Het is van verreikende beteke
nis en spijkert de Vlamingen vast in een positie 
die alleen voor hen nadelig is. 

Het gaat zeker niet op het grondwettelijk 
demokratisch recht op zetelaanpassing als een 
tegenprestatie te beschouwen ! Voor zover wij 
kunnen opmaken uit de persverslagen werd 
zelfs het principieel Vlaams standpunt van het 
recht op zetelaanpassing onafhankelijk van 
welke grondwetsherziening ook, niet eens aan
vaard of bekrachtigd ! 

Wat de Vlamingen voorgeschoteld krijgen -
kulturele autonomie, decentralisatie, deconcen
tratie... is opgewarmde kost, zó overgeno
men uit het Kerstmisprogramma van 1045 ! Xa 
achttien jaar heeft de C.V.P. op dit stuk niets 
verwezenlijkt en integendeel steeds een centra-
lisedende politiek gevoerd ter \ersterking" van 
de unitaire staatsstruktuur. 

Wat voorgespiegeld wordt als kultuurauto-
nomie is geen autonomie, alleen een vorm van 
decentralisatie onder de voogdij van de 
unitaire instanties. Nu worden plots weer 
kultuurraden beloofd ! Nadat onder de vorige 
legislatuur een wet tot oprichting van nieuwe 
kultuurraden (wettelijk bestaan er nog altijd 
kultuurraden, al van voor de oorlog - maar ni 
feite en in overtreding van de wet bestaan zij 
niet meer !) goedgekeurd werd door de 
Senaat maar niet door de Kamer, werd er 
onder de huidige legislatuur niet meer o\er 
gesproken. Misschien kan men onder de volgen
de legislatuur een wet laten goedkeuren door 
de Kamer, maar niet door de Senaat : zo kan 
men nog altijd wat beloven aan de Vlamingen ! 

Ook wat beloofd wordt in zake Brussel is 
leeg en inhoudloos : vage formules over de 
zending en de funktie van de hoofdstad, zelfs 
in de grondwet opgenomen, verbinden tot niets. 

Wat werd er opgelost op het C.V.P.-partij
kongres ? Het feit alleen reeds dat de resoluties 
met algemeenheid van stemmen konden goedge
keurd worden, bewijst dat er niets opgelost 
werd en dat deze resoluties - behalve voor wat 
de twee-derde meerderheid betreft ! - zo vaag, 
dubbelzinnig of inhoudloos zijn dat iedereen ze 
kon goedkeuren. 

Voor wie is dit een sukses ? Voor de partij
leiding, voor de Waalse en franstalige minder
heid, voor de eerste-minister. Zeker niet voor 
de Vlaamse C.V.P.-ers : het komt mij voor dat 
zij de verliezers zijn. Alleen op het C.V.P.-par
tijkongres konden zij hun" standpunt doen 
zêgevierén7~hun twee-derde meerderheid laten 
gelden en valoriseren. Zij hebben het niet 
gedaan^ zij zijn eens te meer teruggeschrikt 
voor hun verantwoordelijkheid, zoals zij altijd 
terugschrikken. Dat is hun zwakheid. 

Morgen, in de Ronde Tafelkonferentie, in het 
parlement, in de regering zullen zij terug een 
minderheid zijn, in de steek gelaten door de 
Vlaamse socialisten, door hun Waalse en frans
talige partijgenoten, onderling verdeeld - zwak 
en wanhopig. De nederlaag van morgen ligt, 
vrezen wij, reeds besloten in de nederlaag, 
vrijwillig geleden door de Vlaamse meerder
heid op het C.V.P.-kongres. 

Vrees is een slechte raadgever. Dat de G.V.P. 
het nodig geoordeeld heeft nogmaals het fede
ralisme niet alleen te verwerpen, maar in een 
ongunstig daglicht te stellen is een betreurens
waardige uiting van zwakheid en vrees. 

Zoals de zaken nu staan, na de partijkongres
sen van de B.S.P. en de C.V.P., is er voor ons 
Vlamingen niet veel goeds, maar wel veel 
kwaads te verwachten. 

Van de grondwetsherziening is niet te ver
wachten dat zij inderdaad een nieuwe grond
slag zal geven aan de Belgische Staat, m«/t 
inachtneming van de fundamentele werkeli/k-
heid van de twee volksgroepen die alU.bei 
meer autonomie, meer zelfstandigheid beti ach
ten. 

Wij herhalen dat de Vlamingen zouder moe
ten weigeren hun medewerking te verlenen 
aan een Ronde Tafelkonferentie waar zij schan
delijk geminoriseerd worden en aan iedere 
grondwetsherziening, zolang meer dan 500.000 
inwoners van het Vlaamse land niet geldig 
vertegenwoordigd zijn in het parlement. 

file:///ersterking
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^ EENHEID » 

De C.V.P. heeft het dus 

Èlaargespeeld, haar kongres-
, «sluiten te laten goedkeu-
jren met ee n 100%-meerder-
ilieid. Met andere woorden : 
fin heel de C.V.P. is er sedert 
zondag niemand meer die 
l ie t niet roerend eens is met 
Jedereen. 

Een dergelijke eenheid is 
(«ontroerend! 

Verroken en Saint Remy 
Öie mekaar in de armen val
len, De Saeger en Duvieu-
isart, Eyskens «n Lefèvre, 
'Houben en Tindemans. 
I Het is alsof verleden zon-
Jdag te Brussel een omgekeerd 
• P i n k s t e r w o n d e r heeft 
jplaats gehad : de vurige ton-
Igen zijn nedergedaald over 
i<de hoofden van hen, wier 
anonden wartaal spraken. 
, En plots spraken zij allen 
* é n en dezelfde taal en hun 
iftongen loofden de heer 
CV.d.B. 

VOOR HOELANG ? 

Niet het Pinksterwonder, 
•maar wel de handigheid 
waarmee de kongressisten 
door hun voorzitter en door 
de eerste - minister drie gro-
ite schrikbeelden voor ogen 
werd getoverd, bewerkten de 
100 % eenheid van de C.V.P. 
De drie schrikbeelden : de 
hervonden socialistische 
eenheid op he t B.S.P.-kon-
gres, de elektorale dreiging 
•der Volksunie en de « onder
gang van het land». 

Hoe Tang deze eenheid 
gaat duren? 

Ze bestaat reeds niet 
meer : na de roes van de 
broederlijkheid op de slot
zitting van het Kongres, is 
reeds de ontnuchtering ge
komen. De snuggersten stel
len thans vast, dat verleden 
zondag besluiten werden ge
stemd die in hun vaagheid 
niets en niemand binden. 

Het hele Kongres is een 
maat voor niets geweest : de 
werkelijke beslissingen zul
len vallen in de kommissie 
voor grondwetsherziening, 
waar de C.V.P.-afvaardiging 
zozeer de handen vrij zal 
hebben, dat zij een nieuw 
Hertoginnedal kan aan-
^vaarden. 

Ze zal het aanvaarden;' 
de socialisten spelen het 
spel voortreffelijk en wach
ten op het ogenblik, om de 
C.V.P. opnieuw haar eigen 
drek te doen eten. 

OVERWINNING 

Dat de Vlaamse C.V.P.-
pers van het Kongres op
nieuw een Vlaamse overwin
ning maakte, lag in de lijn 
der verwachtingen. 

Zoveel overwinningen doen 
ons denken aan het nuchte
re woord van de Duitser die 
in 1944, na jarenlang bazuin
geschal, op de drempel der 
nederlaag schamper opmerk
te : « Wir haben uns tot ge-
siegt ». 

De Vlaamse C.V.P. is er 
volop mee bezig, zich dood 
te zegevieren. Spijtig genoeg 
deelt gans Vlaanderen van 
de brokken... 

.« INTERPRETATIEF » 
De tekst van de CV P.-be-

sluiten over de grondwets
herziening werd aan het 
Kongres voorgesteld als « i n 
terpretatief ». 

Weeral eens een fraai 
stadhuiswoord, omdat men 
niet ronduit zeggen kan dat 
de tekst vaag is, niemand 
bindt en door iedereen aan 
de hielen kan worden ge
lapt. 

HUISWERK 

« Het Volk » van dinsdag 
is nog steeds opgetogen over 
het eenheidsmirakel op het 
CV.P.-kongres en over de 
« Vlaamse overwinning » op 
dat kongres. 

Het voorspelt dat «de ne
gativisten van de Volksunie 
aan hun huiswerk over de 
C.V.P.-rezoluties mogen be
ginnen »• Het bedoelt daar
mee kennelijk, dat de Volks
unie-leiders er niet onder
uit kunnen, het « ernstig en 
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'degelijk > C.V.P.-wërlï te Hg-» 
studeren om er dan rekening 
mee te houden. 

« Het Volk > mag gerust 
zijn : we zullen de rezulta-
ten van ons huiswerk niefi 
voor onszelf houden. We zul
len op véél plaatsen in 
Vlaanderen gaan zeggen dat 
de C V.P.-som, na gemaak
te proef, niet blijkt te klop
pen. 

V.D.B. EN THEO 

Het CV.P.-kongres met 
zijn mirakuleuze 100%-een-
heid is dan toch voor één 
man tot op zekere hoogte een 
succes geweest : voor Van 
den Boeynants. 

- iMén 'dient ïé ërlfënnên' 'dal 
.V.d.B. van zijn voorzitter
schap ïot op heden geen sin-* 
cure heeft gemaakt. Hij is 
'een man zonder diepgang en 
zonder enige principiële rug-
gegraat, daarenboven totaal 
verbeulemanst en onbe-i 
kwaam om de Belgische po
litiek in een grootser optiek 
te zien dan die van de tradi
tionele Brusselaar. Maar hij 
Is een manager en hij spaart 
zich niet bij zijn manage
ment. 

Voor Theo is het Kongres 
alleszins geen persoonlijk 
succes geweest : zijn tussen
komsten dreven eens te 
meer op hatelijkheden en 
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BotKeld ï.ö.v. ïiarKjgënofén 
die heC lel hebben, er een 
andere mening op na te hou.* 
den. Zijn toespraak wekte 
bij niemand enige geestdrift 
op. 

Koud en pretentieus. 

VIER VOLLE LIJNEN 

De « Voiksgazet » van vei?-' 
leden maandag heeft alle re-' 
kords geslagen inzake voor
lichting over het V.U.-kon-
ges : vier volle lijnen! 

Wat zullen de sukkelaars, 
die niets dan de « Volksga
zet » lezen, bij de eerstvol
gende verkiezingsuitslagen 
verrast opkijken L 

VERDRAAGZAAMHEID EN POLITIEK 

Van 1. naar r. : mr F. Van der Eist", Ir O. Benard, drs Wim 
r^ussen, R. Van der Paal, E. Slosse (rechtst.), R. Mattheyssens 

« De latere generaties zullen onmogelijk 
kunnen begrijpen hoe het mogelijk is geweest, 
dat de politieke uitdrukking van de meerder
heid der Vlaamse bevolking in 1963 op het 
ogenblik van een steeds stijgende Vlaamse 
bewustheid, in .staat is geweest een rechtstreek
se aantasting van het Vlaamse grondgebied toe 
taalgrensregeling en Hertoginnedal. De man is 
te laten ». Dit schreef een penneridder na de 
ofwel dom ofwel naief. Hij moet weten dat het 
niet -sedert juli is dat de Vlaamse C.V.P. telkens 
« voor de allerlaatste keer » fundamentele 
onrechtvaardigheden toelaat of zelfs in de hand 
werkt, dat België nog steeds gebouwd is en 
blijft op het spreekwoordelijk geduld van de 
Vlamingen, dat de Vlaamse honden mogen 
blaffen omdat ze dan niet bijten. Hij moet 
weten dat, nadat men de Vlamingen heeft 
gesust met « koop veel kinderen, dan wordt 
ge de meerderheid en de baas in België » (op 
zijn van Cauwelaerts), nu we zover zijn men 
ons weer sust met beroep op de verdraagzaam
heid. Hoe redeneerde het door Walen en Brus
selaars gedomineerde C.V.P.-koHgres,,--xam. 
Oostende ? « De Vlamingen moeten verdraag
zaam en toegevend zijn. Ze moeten faciliteiten 
verlenen in 6 randgemeenten. Om te bewijzen 
dat -wij niet onverdraagzaam zijn, krijgen ze 
ongevraagd faciliteiten in 3 Waalse randge
meenten ». Na Hertoginnedal kwamen de 
faciliteiten... enkel in de Vlaamse randgemeen
ten. En hoe redeneerde datzelfde kongres 
verder ? « De Vlamingen moeten verdraagzaam 
zijn. Ze mogen geen misbruik maken van hun 
parlementaire meerderheid (De Lefèvres, Van 
Eyndes en Merchiersen vanzelfsprekend inbe
grepen ! !). Daarom gaan we op die meerder
heid de 2/3-grendel zetten. Om te bewijzen dat 
we niet onverdraagzaam zijn, krijgen de Vla
mingen eerst alles waarop ze reeds 130 jaar 
recht hadden ». En wat heeft het CV.P.-kongres 
nu te Brussel bepaald ? UNANIEM ? De 2/3-
grendel komt er... en naar wat de Vlamingen 
reeds lang moesten hebben, kunnen ze nog wat 
wachten. Ze zijn het best zo gewoon ! 

Op de meest cynische en brutale wijze wordt 
dus door hen die nooit één toegeving hebben 
gedaan en nooit één daad van verdraagzaam
heid gesteld, onder de mom van de verdraag
zaamheid een politieke zelfmoord opgedrongen 
door de kwalitatief gemajoriseerde minderheid 
aan de kwalitatief geminoriseerde Vlaamse 
meerderheid. En die kwalitatief geminoriseer-
den slikken die zelfmoord niet alleen, doch 
dringen ze ook nog op aan hen die het politiek 
levensinstinkt hebben behouden. Zo bestrijden 
ze het federalisme met het doorzichtige en 
belachelijke argument « in een unitair België 
hebben we als Vlamingen toch de meerder
heid », om dan op 11 juli met diezelfde meer
derheid wetten te stemmen « met bitterheid in 
het hart ». 

Tegenover die scheefgetrokken begrippen 
moeten wij de ware verdraagzaamheid plaat
sen, die inderdaad de dialoog met de tegen
strever durft en -wil aangaan en het kompromis 
als politieke noodzakelijkheid aanvaardt, doch 
dan in een gelijkwaardig geven en nemen zon
der afbreuk te doen aan de principes die men 
zichzelf stelt. Verdraagzaamheid, die de poU-
tieke tegenstrever niet tot vijand maakt omdat 
wij beseffen dat men, na gezamenlijk stukken 
te hebben gemaakt, ook samen de lijmpot moet 
hanteren en men, zoals de Frans politikus en 
diplomaat Charles De Talleyrand zegde « met 
bajonetten alles kan doen, uitgenomen er op 
f^-ji zitten ». Ook dat wist Lefèvre, toen hij 

j ^ li«60 achter de rug van Eyskens met Spaak 
ging prUen. Ook dat wisten de V.N.V.-ers toen 
zijn Jn 1936 met de twwjpialige K.V.P. een 

beginselakkoord over federalisme afsloten. Ook 
dat wisten zij, die samen aan tafel moesten 
gaan zitten om tot het schoolpakt te komen. 

Dat onze gepatenteerde kleurpolitieke leiders 
die verdraagzaamheid echter slechts huldigen 
binnenskamers voor eigen gebruik, doch hun 
volgelingen tegen hun politieke tegenstrevers 

soms als gefanatiseerde vijanden opjagen om 
op die manier hun eigen standpunt bij onder
handelingen aan de top kracht bij te zetten, of 
om hun eigen militanten in blinde tucht of 
onderworpenheid aan zich te binden en zo de 
dialoog aan de basis met andersgezinden onmo
gelijk te maken, is een typisch Belgisch ver
schijnsel, dat aan de Zweedse socioloog Siös-
teen de volgende bedenking ontlokt : « hoeveel 
onwellevendheid en onnatuurlijkheid vertoont 
niet het politieke leven in België, waar poli
tieke tegenstrevers zelden samengaan voor 
gemeenschappelijke arbeid en zelden door 
vriendschappelijke gedachtenwisseling tot el
kaar komen. De moeilijke kunst om verdraag
zaam te zijn en toch zijn overtuiging trouw te 

,^ bljj,v:fji, kan men derhalve in België bezwaar
lijk vinden ». Dat het sedert de oorlog verheu
gend verschijnsel "vart dé ïiiétf<<^' aiaiböê''ttl^seii " 
de jongeren door de oudere « leiders » arg
wanend en vijandig wordt onthaald (denk aan 
de banbliksems van Jos Van Eynde tegen het 
weekblad « LINKS » en het pinkstermanifest 
der jong-socialisten, aan het noyauteren door 
de ouderen van de CV.P.-jongerengroepen, aan 
de slinkse manceuvers van mensen als Mgr. 
Philips en Marcel Vandewiele tegen een Vlaams 
Jeugdkomitee voor de W.T. en gemeenschappe
lijke Vlaamse jeugdinitiatieven uit schrik dat 
hun volgelingen door de virus van het Vlaams 
« ekstremisme » zullen aangetast worden en uit 
de band van de K.A.-Vlaamsgezindheid zouden' 
springen) is een bewijs, dat die jongeren uit 
de greep van de « Kadaverdiziplin » wensen 
los te komen en de oude dogmas door nieuwe 
ideëen worden bedreigd. Vele Vlaams-nationa
listen kunnen er zich op beroemen dat zij nooit 
de dialoog hebben geweigerd en zelfs akties 
hebben gesteund, die hen partijpolitiek niet ten 
goede kwamen. Zo gedurende de laatste school
strijd, toen zij entoesiast meewerkten, ook al 
wisten zij, dat die aktie de C.V.P. stemmen zou 
opbrengen ; zo gedurende de taalstrijd van juli, 
toen F . Van der Eist een voorstel deed om, in 
het belang van de Vlaamse volksgemeenschap, 
op te gaan in een breed Vlaams front, voorstel 
dat hartstochtelijk werd toegejuicht en op het 
Volksuniekongres ^an zondag quasi eenparig 
werd bevestigd. 

Het is op dit historisch kongres, dat de echte 
en niet vooraf klaargestoomde eendracht in de 
amendementen en resoluties ^^ec^ klaar tot 
uiting kwam. 

In een hartelijke en door de bezorgdheid voor 
het algemeen belang bepaalde dialoog, vrij van 
klassenstrijd en standenwaan, gevoerd door 
kerk-elijken en onkerkelijken, ouderen en jon
geren heeft dit kongres de stootkracht van-het 
naoorlogse nationalisme weerspiegeld. 

Een kongres is echter niet de bijzonderste 
noch enige wissel op de toekomst. Als kleinere 
formatie kunnen wij ons de weelde veroor
loven, zonder hypoteek van « kompromissen •»' 
naar buiten te treden. We zullen echter niet 
zo ijdel zijn, onszelf te over.schatten. Ook ons 
kan de dreiging van onverdraagzaamheid en 
vitterijen in eigen rangen overvallen. Ook wi j 
zijn niet a priori vrij van verzuiling in eigen 
rangen. Het bewustzijn van een mogelijk gevaar 
is echter het beste wapen om dit gevaar af te 
wentelen. Aan ons, dit bewustzijn levendig te 
houden. 

Mik Babylon. 
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S E K T I E « V O L K S W E L V A A R T » 
D« Selctievergaderïng K iVoIltswelvaarï x werd gehouden op zaïer-
Hag 14 december 1963, yan 15 tt tot 17 u, in de salons V a n Dijck', 
Mechelen. Voorzitter van de se t t ie was dr Leo Wouters, sekre-
taris ir. G. Deroo. Het referaat en de beslui ten werden voorgedra
gen door drs G. De Graeve . 
Bij de voorges te lde beslui ten werden a m e n d e m e n t e n ingediend door 
de afdelingen St Joost , Laken , Leuven , Ukkel , Kessel-Lo, G e n k , 
O o s t e n d e , Machelen, Je t te , Schoten, Schaarbeek, Brussel en Ste
kene . 
E e n deel van deze a m e n d e m e n t e n werd goedges temd en opgeno
m e n in de definitieve tekst der beslui ten. 

4. De nodige maatregelen dienen getrof
fen om de Vlaamse mens volwaardige 
arbeid te verschaffen (^ een aanvaard
bare afstand van zijn woonplaats : 

a. de industrializatie van Vlaanderen 
moet op de maksimale steun van de over
heid kunnen rekenen ; 

b. speciaal in de volgende sektoren moe
ten de investeringen aangewakkerd wor
den : de metaalverwerkende nijverheid, 
de gespecializeerde scheikunde, de petro-

leum-produkten en de elektriciteitssektor; 
c. vreede investeerders moeten in Vlaan
deren welkom zijn, maar zij mogen niet 
de dragers worden van onze binnen
landse ekonomische groei ; de klein-
industrie dient geordend en niet chaotisch 
georganiseerd ; 
d. de industrie^estiging moet gebeuren in 
overleg met de aanpalende streken in 
Nederland en Frankrijk naar het voor
beeld van de Belgisch-Franse eenheids-
zone « Zuid-Luxemburg-Lotharingen >. 
De ekonomische interpenetratie hissen 
Vlaanderen en Nederland, tussen Vlaan
deren en Frans - Vlaanderen dient te 
worden bevorderd ; 

e. de bestaande bedrijven met toekomst 
moeten eveneens kunnen genieten van da 
door de staat toegekende voordelen ; 

(vervolg blz 8). 
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De Volksunie, na onderzoek van de 
Belgische ekonomische toestand op -dit 
ogenblik ; 
vaststellende dat Vlaanderen er in de 
huidige omstandigheden en met de be
slaande Belgische strukturen niet in 
slaagt en er niet in slagen kan zijn volks
kracht maksimaal te valoriseren ; 
in afwachting dat wij over eigen wet
gevende en uitvoerende macht zullen 
beschikken moet de ekonomische politiek 
voor wat Vlaanderen betreft door twee 
stelregels geleid worden : zij moet 
Vlaams en Volks zijn. Dit betekent dat zij 
moet aangepast worden aan de eigen 
ekonomische noden van het Vlaamse volk 
en ten tweede dat zij meer demokratisch 
wordt d.w.z. dat alle groepen van de 
Vlaamse bevolking erbij betrokken wor
den. , „ , , , , . . , .. r 

De Volksunie erkent dat de politieke 
en kuHureie ontvoogding van het Vlaam
se volk niet mogelijk is zonder sociaal-
economische ontvoogding, waardoor het 
in zijn brede lagen meer rechtstreeks 
aandeel en zeggenschap in eigen welvaart 
bekomt. 

Zij erkent zodoende dat de politieke 
demokratie niet alleen een federale in
richting van de politieke machten vraagt, 
maar ook moet leiden tot meer econo
mische en sociale demokratie en deze ook 
onderstelt. Ze neemt zich voor, in de 
komende manden een intense aklie te 
voeren, om deze beide struktuurhervor-
mingen beter bekend te maken bij de 
Vlaamse publieke opinie. 

Stelt volgende maatregelen voor : 

1. Splitsing van de toporganen voor het 
ekonomisch beleid. 

Het huidig bureau voor Ekonomische 
Programmalle moet omgevormd worden 
tot een Centraal Planbureau, dat hoofd
zakelijk moet bestaan uit en steunen op 
zijn Vlaamse en Waalse afdelingen ; de 
Nationale Arbeidsraad en de Centrale 
Raad voor het Bedrijfsleven moeten 
samengevoegd worden tot een Sociaa!-
Ekonohiische Raad (SER), met een 
Vlaamse en een Waalse afdeling; de 
huidige Nationale Investeringsmaatschap
pij dient gesplitst in een Vlaamse en een 
Waalse In\esteringsmaatschappij ; op die 
wijze zal de ekonomische politiek in 
Vlaanderen eindelijk een eigen Vlaams 
karakter krijgen. 

2. Met de uitbouw en de institutionali-
zering van de regionale ekonomie mag 
niet langer getalmd worden. De huidige 
stagnatie in de regionaal-ekonomische 
ontwikkeling moet een einde nemen. Het 
onderduims verzet van de Waalse, Brus
selse en Vlaamse unitaristische kringen 
moet gebroken worden. 

3. Deze regionale politiek zal o.m. tot 
doel moeten hebben He Vlaamse ekono
mie die nu tengevolge van het sedert 130 
jaar opgedrongen unitaristisch beleid op 
Wallonië afgestemd is als reservegebied, 
een evenwichtig kader te geven waarbin
nen hef zich harmonisch kan ontwik
kelen. 

Hiertoe zouden de infrastruktuurwer-

ken vooral tot doel hebben de Vlaamse 
ekonomische en industriële centra 
horizontaal met elkaar te verbin
den. Wij eisen in dit verband een her
ziening van het wegen- en waterwerken
programma uit het « Eerste programma 
voor ekonomische ekspansie ». De werken 
aan de E 3, de E 39 (Lummen - Genk -
Geleen), de E. 10 (Brussel - Antwerpen -
Breda) en de semi-autostrade Antwerpen 
- Zelzate - Maldegem - Knokke dienen 
absolute voorrang te krijgen. De havens 
van Antwerpen, Gent en Zeebrugge 
dienen de speciale aandacht van de over
heid te verkrijgen, de luchthaven van 
Deurne moet behouden worden en zelfs 
uitgebreid. 

TEN GERIEVE VAN ONZE PLAATSELIJKE V.U.-BE-
STUREN, KADERLEDEN EN PROPAGANDISTEN 
BRENGEN WE OP DE VIER MIDDENBLADZIJDEN 
VAN DIT WEEKBLAD DE VOLLEDIGE KONGRESBE-
SLUITEN, SAMEN MET DE BELANGRIJKSTE GEGE
VENS INZAKE DE STEMMINGEN. 
DEZE VIER BLADZIJDEN KUNNEN UIT HET BLAD 
GELICHT WORDEN; ZE DIENEN MET ZORG BE
WAARD EN MOETEN IN DE E.K. T IJD DE BAZIS 
VORMEN V.D. PROPAGANDA OVERAL IN DE PARTIJ. 

SEKTIE «DE V.U. EN DE ZELFSTANDIGEN » 

De Sekt ievergader ing « Zelfs tandigen » werd gehouden op zater
dag I 4 december 1963, van 1 7 u tot 19 u 30, in de salons V a n Dijck 
te Mechelen. Voorzi t ter van de sektie w a s volksvert . R. Matheys-
sens, sekretaris dhr A . Roels . H e t referaat en de besluiten werden 
voorgedragen door provincieraadslid J. De Moor. 
Bij de voorgestelde besluiten werden a m e n d e m e n t e n ingediend door 
de afdelingen Leuven, Wet te ren , Schilde, Machelen, Aalst , Edegem, 
Wilri jk, Lier en Dilbeek. 
Een deel van deze a m e n d e m e n t e n werd goedges temd en opgeno
m e n in de definitieve tekst der beslui ten. 

EINDSTEMMING 
JA 7.303 

ONTHOUDINGEN . 324 

NEEN 100 

1. Aanzienlijke verhoging van het 
ouderdomspensioen, afschaffing van 
het onderzoek naar de bestaansmid
delen, in afwachting van een alge
meen eenvormig bazispensioen, dat 
een behoorlijk levensminimum ver
zekert. 

Terug invoeren van de oude tekst 
die toeliet van noodzakelijke uitga
ven, die na de afstand van het goed 
in mindering mochten gebracht wor
den van de verkoopwaarde, ten bate 
van de meest ongelukkige sociale ge
vallen, die werden opgeofferd in de 
nieuwe wet. 

Aanvullend werk. In dat laatste 
geval mag het totaal inkomen (pen
sioen 4- aanvulend werk) niet hoger 
zijn dan de vroegere wedde of be-
drijfsinkomen met een maximum van 
bv. 125.000 F per jaar. 

2. Afschaffing van de verplichte soli
dariteitsbijdrage bij verlengde loop
baan. 

Vastleggen van objektieve kriteria 
ter beschering tegen wl'lekur bij het 
bepalen van het pensioen. 

Beperking van het recht tot beroep 
van de Rijksdienst tot haar eigen 
stellingen in eerste aanleg, teneinde 
de procedure niet nodeloos te verlen
gen, waardoor de pensioengerechtigde 
al te lang op de toekenning moet 

wachten en ondertussen geen herzie
ning kan bekomen. 

3. Het voordeel van de gezinsvergoe
dingen dient uitgebreid tot kinderen 
die een leerovereenkomst hebben 
aangegaan met bloedverwanten tot 
en met de tweede graad. 

4. Gelijkschakeling van de gezinsver
goedingen tussen loontrekkenden en 
zelfstandigen, met maandelijkse uit
betaling der gezinsvergoedingen. Ver
vangen van de huidige bazis van de 
aanslag door een trimestriële bijdra
ge op bazis der belastbare bedrijfsin-
komsten zoals voor de pensioenen, 
met inachtname van een minimum 
en een maximum bedrag. 

Gelijkschakeling der geboortepre-
mie. 

5. Invoering van een veralgemeend 
gelijkheidsregime inzake ziekteverze
kering, met dekking van alle riziko's. 

De weduwe van de ze fstandige, die 
de aktiviteit van haar overleden 
echtgenoot niet voortzet, dient gratis 
van de ziekteverzekering te blijven 
genieten. , 

De verplichte bijdrage moet mer
kelijk lager liggen dan hetgeen de 
vrij verzekerden thans moeten beta
len. 

6. Invoering van het beginsel der so
lidariteit voor de R.M.Z.-bijdragen : 
vermindering met 25% der bijdragen 
verschuldigd door patroons met min
der dan 5 werknemers, gefinancierd 
door een verhoging met 3% van de 
bijdragen verschuldigd door patroons 
met meer dan 50 werknemers. 

Deze verrichtingen scheppen geen 
financieringsprobleem, daar ze elkaar 
volledig dekken. 
7. Opnemen van vertegenwoordigers 
der werkgevers met mirider dan 10 

werknemers in het Bestuurskomltea 
van de R.M.Z., de A.S.L.K., de Rijks
dienst voor Arbeidsbemiddeling ett 
andere sociale organismen. 

8. Verruiming van de afzet door em"* 
stige buitenlandse prospektie. 

9. Verbetering van de beroepsoplel-« 
ding door vakkundige scholing, be-< 
trouwbare voorlichting en doelmatige^ 
oriëntatie. 

10. Wettelijke maatregelen ter be
scherming van kleinhandel en am
bacht tgen onrechtmatige en oneer
lijke mededinging. 

Wettelijke maatregelen ter bestrij
ding van het sluikwerk. 

11. Ruimere kredietmogelijkheden 
voor de kleine en middelgrote onder
nemingen, ten einde hun ekspansie 
te bevorderen. 

12. Bij het opmaken der ekonomische 
programmatic moet meer rekening 
worden gehouden met de kleine en 
middelgrote ondernemingen. 

13. Op fiskaal gebied — afschaffing 
van de samenvoeging der inkomsten 
van de echtgenoten, wederinvoering 
van de aftrekbaarheid der belastin
gen, verhoging van het windstaan-
deel aan de medewerkende echtge
noot. 

14. De fiskale vrijstelling van de ou
derdomspensioenen. 

Vrijstelling van be'astlng op de 
prijs voor de overlating van een han
delsfonds, ingeval de beroepsbezighe
den definitief worden stop gezet. 

15. Invoering van de moge ijkheid 
voor de handelaars, ambachtslieden 
en vrije beroepen eenforfaitair bedrag 
als bedrij f slasten van hun inkomsten 
af te trekken, ten belope van 40%, 
voor brutowinsten, die 175.000 F niei 
te boven gaan. 

16. Onmidde'lijke vermindering van 
de overdrachttaks van 6 tot 5% ver
mits de verhoging slechts voor één 
jaar voorzien was in afwachting vais 
de afschaffing van het kaskadeslelsel 
van taksen in het raam van de her
vorming der onrechtstreekse belast-
tingen, vernündering van de sukses-^ 
sierechten voor kleine nalatenschap
pen en voor bedrijven nagelaten a a » 
echtgenoten en kinderen van zelf
standigen. 
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^1 W^ hameren verder » was het moito van het 9e Algemeen Volksunie-kongres. Dit 
tnotto werd op de iiielpagina van ons tveekblad in beeld gebracht zoals hierboven ; het 
ontwerp voor de deelnemerskaarlen en de uitnodigingen slaat op de bladzijde hiernaast, 
•helaas niet in de oorspronkelijke geel zwart wit-druk. 

(vervolg van biz. 7). 

f. de Industrie dient rondom groeikernen, 
voldoende in aantal en gespreid gegroe
peerd, om zoveel mogelijk alle pendel uit 
Ie schakelen en toch een geordend geheel 
te hebben ; 

e. er moet overgegaan worden tot vol
doende administratieve decentralizatie 
om de enorme bedienden-pendel tekeer 
te gaan ; 

II. wat de mobiliteit betreft, huldigen wij 
het beginsel, dat nieuwe industrievesti
gingen dienen gepland te worden in de 
nabijheid van bestaande wooncentra en 
niet omgekeerd. Om de mobiliteitspoli-
tiek van bepaalde grote ondernemingen 
te ontmoedigen, dienen de vervoerson-
kosten van de werknemers door de werk
gevers te worden gedragen van zodra een 
als normaal te beschouwen mobiliteifs-
grens overschreden wordt. Boven een 
bepaalde afstand zou de vervoerstijd die
nen te worden beschouwd als overurig 
•werk ; 

i . omdat vele pendelaars ongeschoolden 
lijn en zulke toestand aan de jonge werk-
oemers dient te worden bespaard, moet 
speciaal aandacht geschonken worden 
aan de vakopleiding. In dit verband 
•ragen wij de afschaffing van de vierde 
graad (voor meer dan 70 % bevolkt door 
Vlamingen) en een stimuleren van de 
belangstelling der ouders voor een door
gedreven technisch onderwijs ; 

j . het verminderen van de pendel dient 
gepaard te gaan met de uitbreiding van 
de werkgelegenheid in eigen streek door 
er nijverheden op te richten. Dit dient 
te gebeuren op bazis van een programma 
uitgestippeld door een Vlaams studie- en 
programmatiebureau. 

De werkstof en het programma van uit 
dit Vlaams studie- en programmatiebu
reau dient opgesteld met medewerking en 
en na raadpleging van alle betrokken 
instanties : Ekonomische Zaken, Volks
gezondheid, (stedebouw en natuurschoon 
inbegrepen), Beroepsorganizaties en Vak
bonden. Nadien dient het imperatief 
uitgewerkt. 

5. Het wetsvoorstel Van der Eist dat 
ertoe strekt de maatschappelijke zetel 
van de Belgische handelsvennootschap
pen verplicht te doen samenvallen met de 
voornaamste bedrijfs- of eksploitatie-
zetel, dient onverwijld door het parle
ment goedgekeurd. 

6. be huidige wetgeving op de verneder
landsing van het bedrijfsleven in Vlaan
deren dient als volstrekt onvoldoende te 
worden verworpen en moet vervangen 
worden door het wetsvoorstel Van der 
Eist tot regeling van het taalgebruik in 
het bedrijfsleven. 

7. l)e georganizeerde samenwerking tus
sen werkgevers en werknemers moet h ^ 
mogelijk maken de antiteze «indikatieve -

imperatieve» programmatie om te vor
men tot een zinvolle sin-teze, in die zin 
dat de besluiten van het Planbureau door 
de SER bindend gemaakt worden voor de 
onderscheiden bedrijfs-sektoren. 

In dit kader zal, bij de steun aan het 
privé-initiatief, het algemeen belang als 
richtinggevend element in de ekono
mische politiek kunnen vooropgesteld 
worden. 

8. De ekonomische uitbouw moet alle 
lagen van het Vlaamse land ten goede 
komen. Daarom moeten de kleine en mid
delgrote ondernemingen op de aktieve 
steun van de overheid kunnen rekenen. 
Gunstiger fiskale bepalingen dienen 
voorzien voor de koöperatieve vereni
gingen, zowel uit de distributie- als uit 
de produktie-sektor. 

9. De landbouw dient daadwerkelijk in
geschakeld in het geheel van de Vlaamse 
ekonomie. De Vlaamse landbouw heeft 

nood aan een regionale aanpak in de zin 
van prof. De Quick's agro-ekonomische 
streken. Bedrijfsvoorlichting, scholing en 
het steunen van landbouw-koöperatieve 
ondernemingen zullen mede 'n einde hel
pen maken aan de malaise in de land-
bouw-sektor. Verder dient de infra-slruk-
tuur van de landbouw grondig te worden 
aangepakt, met op de eerste plaats : 
ruilverkaveling, sanering van waterzieke 
gronden, de watervoorziening en het 
herstel van de landbouwwegen. De over
schakeling naar tuinbouwkulturen met 
toekomst dient bevorderd. 

De landbouwer moet door de valorisatie 
van zijn produkten voldoende worden 
beloond voor zijn arbeid. 

10. De verdeling van de staatskredieten 
voor de ekonomische ekspansie in Vlaan
deren en in Wallonië dient rekening te 
houden met de verhouding der bevol
kingscijfers en met de werkelijke noden 
in de beide streken. 

11. Het ekonomisch beleid moet ook volks 
zijn. In de plaats van het invidueel en 
ongebreideld winstbejag moet een geor
dende ekonomie komen ten bate van de 
hele gemeenschap, een ekonomische or
dening die steunt op de samenwerking 
tussen alle bevolkingsgroepen. Dit kan 
gebeuren in het kader van de SER om 
alzo tot een ekonomische en sociaal-
verantwoorde welvaartpolitiek te komen. 

12. De energie-sektor moet, gezien het 
belang van deze bazis-selctor voor gans 
de nijverheid, onder kontrole v. d. over
heid komen. De uitgekeerde winsten van 
deze sektor mogen de normale kapitaals-
vergoeding niet te boven gaan. De reor-
ganizatie van de elektriciteitsseklor 
dringt zich op door oprichting van een 
algemene Vlaamse, Waalse en Brusselse 
elektriciteitsmaatschappij in de vorm van 
overheidsbedrijven zoals in de meeste 
landen van West-Europa. De nodige maat
regelen moeten getroffen worden om de 
energie-prijzen naar omlaag te halen. De 
Limburgse steenkolenmijnen dienen even
eens onder gemeenschappelijk beheer ge^-
plaatst liefst met staatsparticipatie of als 
staatssteenkolenmaatschappijen. 

Sommige instellingen als Kerncentrum 
te Mol, Sabena e.a. dienen genationali-
zeerd te worden gezien de zeer hoge 
staatstoelage en het hoge aandeel' van de 
staat. 

13. De volks vreemde financiële groepea 
dienen onder kontrole te worden ge
bracht. Een herziening van de wet van 
27 mei 1960 « tot bescherming tegen het 
misbruik van ekonomische machtspozi-
tie » dringt zich op. 

De staat dient zich los te maken van 
alle binding met de holdings en de ban
ken en deze in dienst te stellen van het 
algemeen belang door een afdoende kon
trole. Hiertoe is een herziening van het 
bankwezen vereist, die moet leiden tot 
een werkelijke autonomie t.o.v. de indu
strie. Een betere kennis van de finan
ciële en ekonomische machtsverhouding 
in dit land dringt zich op. De verplichte 
publikaties van de maatschappijen dienen 
vernieuwd in analogie met wat in de 
buurlanden het geval is. De kumulatie 
van talrijke beheersmandaten in handels
vennootschappen dient beperkt. 

De participaties die de holdings bezit
ten in de vitale sektoren welke voor nati-
onalisatie in aanmerking komen dienen in 
afwachting overgemaakt aan een open
bare participatie- of beheersraaatschappij. 
Deze zal er over waken dat de gekonlro-
leerde maatschappijen worden beheerd 
in overeenstemming met het algemeen 
belang met inachtneming van de taaiver
plichtingen in overheidsdienst en wars 
van alle partijinmenging. 

14. a. een uitbreiding van het stelsel der 
studie-beurzen, hogere toelagen aan de 
beide onderwijstakken, een sanering van 
de bestaande toestanden met uitschake
ling van de huidige verkwistingen, moe
ten alle vormen van onderwijs openstel
len voor alle bevolkingsgroepen en niet 
in het minst voor de min-begoeden ; 
b. een uitbreiding van het technisch 
onderwijs moet de kwalifikatie van de 
Vlaamse arbeider verhogen ; deze uitbrei
ding moet gericht zijn naar de toekomst-
perspektieven van het Vlaams bedrijfs
leven ; 

c. ons te eenzijdig naar Frans model 
ingericht onderwijs, dat ongeschikt blijkt 
voor de opleiding van Vlaamse jongeren, 
moet heringericht worden, rekening hou
dend met de eigen volksaard en met de 
ervaring in het buitenland. 

,̂̂ j,,_niet de oprichting van een volledige 
universiteit te Antwerpen, met aange
paste « technical colleges » mag niet 
langer gewacht worden, evenmin als met 
de volledige splitsing van de Brusselse 
universiteit ; 

(vervolg blz. 9). 

WIJ HAMEREN VERDER 
DE DRIE SEKTIEVERGADERINGEN VAN HET NEGEN
DE VOLKSUNIE-KONGRES, OP 14 EN 15 DECEMBER 
1 9 6 3 IN DE SALONS VAN DIJCK TE MECHELEN, 
WERDEN BIJGEWOOND DOOR EEN VIJFHONDERDTAL 
AFGEVAARDIGDEN EN BELANGSTELLENDEN. 
DE WERKZAAMHEDEN WERDEN TELKENS DOOR EEN 
GROTE GROEP PERSLUI GEVOLGD. OP DE SLOTVER
GADERING IN DE MECHELSE STEDELIJKE FEESTZAAL 
WERD VOOR EEN ACHTHONDERD KADERLEDEN EN 
PROPAGANDADISTEN HET WOORD GEVOERD DOOR 
IR O. RENARD, DRS WIM JORISSEN EN MR. F. VAN DER 
ELST. 
HET INRICHTEND KOMITEE VAN HET 9E VOLKSUNIEKONGRES BESTOND UIT ; 
R. Van der Paal (voorzitter); O. Renard (kongresvoorzitter); E. Slosse en E. Bouwens (studie
dienst) ; Cousy (dekor); P. Van Dooren (onthaalkomitee); B. Raets (penningsmeester); Jw M. 
Dujardin, R. Geukens, F. Van den Houte (sekretariaat) ; W. Maes, T. van Overstraeten, H. Kel-
dermans, M. Alaers, M. Breugelmans, M. Van den Elsken, W. Luyten, L. Vervoort, A. Van de 
Werf (leden). 

DOOR DHR WIM J O R I S S E N , ALGEMEEN SEKRETARIS 
DER V. U., WERDEN T I J D E N S DE SLOTMEETING DE OB-
ÜEKTIEVEN VOOR QE 1STE HELFT VAN ' 6 4 GESTELD : 
- VOOR 1 APRIL ' 6 4 : 3 . 0 0 0 NIEUWE ABONNEMENTEN. 
- VOOR 1 APRIL ' 6 4 : 5 . 0 0 0 NIEUWE LEDEN. 
- VOOR 1 JULI ' 6 4 : lOO NIEUWE AFDELINGEN, MINS

TENS 5 PER ARRONDISSEMENT^ 
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' t . waf de studenten betreft eisen wij dtrt 
ide kinderbijslag zou uitgekeerd worden 
iVoor de normale duur van de studies ; het 
fetelsel van de studiebeurzen voor minder 
begoede studenten zou verruimd worden; 
dat hen een bepaald medebeheer zou toe
gekend worden in het bestuur der univer
siteiten en in alle universitaire organis
men waar dit mogelijk is : dat zij zouden 
Ingeschakeld worden in de wet op de 
B.M.Z. 

De studiebeurzen van het nationaal 
studiefonds voor het sekundair onder
wijs moeten verdeeld worden in verhou
ding tot het aantal jn aanmerking komen
de kinderen. 

Tevens eist de Volksunie de reglemen
tering en herwaardering van de graad 
van technisch ingenieur zoals voorzien m 
het wets\oorstel n" 39/62. 

15. Aan de ekonomische programmatic 
dient eveneens een sociale programmatie 
verbonden te worden. Deze sociale pro
grammalle dient te worden uitgestippeld 
door zinvolle werkgemeenschappen van 
werkgevers, werknemers en technici. 

16 De \riiheid \an Nereniging, ook voor 
belangengroepen in de ekonomische sek-
tor, mag rechtstreeks noch onrecht
streeks aangetast worden. 

17. Voor gelijkaardige arbeid dienen de 
vrouwelijke werknemers een gelijk loon 
te ontvangen als hun mannelijke kollega's. 
De algemene 40 uren-^eek dient bij de 
y>eX te worden ingevoerd. 

Ook de dertiende maand wedde dient 
wettelijk veralgemeend in de bedienden-
sektor. 

De \ergoeding voor de moeder aan de 
haard dient terug te worden ingevoerd. 

18. In Wallonië bouwt de regering ar
beiderswoningen voor arbeiders die er 
nog niet zijn. In Vlaanderen dient voor 
de Vlaamse arbeiders, die er wel zijn, 
een soortgelijk projekt ontworpen. 

19. Meer in het algemeen moet Vlaande
ren de beschikking krijgen over de 
nodige ,q -̂gafjqii tjie^eef] suksesyol samen
gaan en samenwerken van alle maat
schappelijke lagen, klassen en standen 
moeten mogelijk maken. 

Wij staan op het standpunt dat alleen 
die samenwerking tot volkswehaart kan 
leiden. 

20. üp het ekonomisch gebied dient de 
huidige unitaristische staat vervangen te 
worden door een federale samenleving 
van Walen en Vlamingen. 

Op sociaal-ekonomisch gebied dient de 
verhouding « arbeid-kapitaa) » te worden 
herzien in het kader van een hernieuwde 
sociaal-ekonomische ordening van de 
maatschappij. Eigendom houdt een sociale 
verplichting in, de arbeid mag niet 
langer als koopwaar behandeld worden. 
Daarom moet van de onderneming een 
menselijke gemeenschap gemaakt worden 
waarin allen die zich aktief inzetten de 
onderneming medebeheren en hiertoe het 
kapitaal als middel gebruiken. 

K. OmiiM ét farvtbed ^^Hn het ttntmdü^ 
bel^d der overheid op de national* 
ekononrie iedere dag ingrijpender wordt, 
eisen wij dringend de grondige sanering 
van de staatsfinancies. Een konjunkturele 
begrotingspolitiek die rekening houdt met 
het evenwicht van de volledige ekono
mische kringloop, dient in de plaats t« 
komen van de huidige jaarlijkse begro
tingspolitiek. De inkrimping van de 
staatsschuld dient te worden nagestreefd. 
De overheid moet ervan afzien in al te 
grote mate de kapitaalmarkt af te schui
men ten nadele van de privé-sektor_ 

22. De Volksunie stelt vast dat de regering 
niet tijdig de aangepaste politiek gevoerd 
heeft ten opzichte van de « inflatieten-
denzen », dat de regering zelf prijsstij
gingen in de hand werkt o.m. door het 
handhaven van de « voorlopig » door de 
eenlieidswet ingevoerde verhogng der 
omzetbelasting en door de prijsverhoging 
van de overheidsdiensten ; 
eist een doeltreffende politiek ter bestrij
ding van het inflatiegevaar en ter be-
schermit^g van de koopkracht der lonen. 

23. a. De basiselementen van de indeks 
der kleinhandelsprijzen moeten worden 
verruimd : immers, de huidige bazis 
waarop de barometer is gebazeerd is te 
eng (1)5 elementen) en tevens te eenzijdig 
gericht op landbouwprodukten wat psv-
chologische spanningen terzake ten 
nadele van de landbouwersstand veroor
zaakt (het standpunt van de verschillende 
landbouworgani/iaties terzake is gezond 
en gegrond). 

b. Omdat de percentsgewij/e loonsverho
gingen bij de op elkaar volgende stijgin
gen van de index steeds maar nadeliger 
uitvallen voor de weddetrekkenden met 
bescheiden en middelmatige wedden, 
dient deze weddeverhoging schijfsgewijze 
te gebeuren, rekening houdende met de 
werkeliike stijging van de levensduurte 
zoals deze zowel de minst als de meest 
bezoldigden treft. 

24. Om de Vlaamse ekonomie meer 
levenskrachtig te maken dient een uit
gebreid programma van wetenschappe
lijk onderzoek gevoerd. Tevens dient de 
wetenschappelijke vorming van de Vla
mingen bevorderd. Daarom eist de Volks
unie de oprichting van een universiteit 
te Antwerpen met nadruk op de weten-
schappelijk-technische vakken. De reeds 
oude eis, een universiteit te Antwerpen, 
moet eindelijk in het stadium van de ver
wezenlijkingen dringen. 

Hier moeten de woorden « doorbreken 
van de verzuiling » effektief omgezet 
worden met inachtneming van de levens
beschouwelijke pluraliteit voor bepaalde 
fakulteiten. 

25. Werk in eigen streek is maar één 
aspekt van een ekonomisch programma 
dat er uiteindelijk moet toe komen gro
tere welvaart en een gelukkiger leven te 
brengen voor het Vlaamse volk. Wij 
eisen daarom wettelijke invoering van de 
vijf-dagenweek voor werknemers (40 
urenweek in vijf dagen). De vrijetijdsbe
steding mag niet tot vervlakking van het 
individu of tot massifikatie leiden. In het 
kader van een effektieve kultuurautono-

mie moet een dienst voor volksopvoeding 
over ruime kredieten beschikken om in 
samenwerking met provincies en gemeen
ten de artistieke, toeristische en spor
tieve instellingen van indivduen en 
groepen te stimuleren en te richten 
(effektief kultureel verlof). 

26. De ruimtelijke ordening dient ernstig 
aangepakt en uitgestippeld met het oog 
op de demografische evolutie in Vlaan
deren. Er dienen groene zones afgeba
kend, alsmede rekreatiegebieden voor de 
mensen van morgen. Het in gevaar ver
kerend natuurschoon dient beschermd. 
De Kalmthoutse Heide, het Zwin, de 
bosgebieden en andere gebieden die 
dreigen verloren te gaan moeten tol 

slaatsreservaten uitgeroepen worden. Hef 
probleem van de grote agglomeraties 
dient opgelost door vorming van groene 
gordels rond de stad en eventueel de 
aanleg van satellietsteden. Het vraagstuk 
van water- en luchtverontreiniging dient 
ernstig te worden aangepakt. In het 
kader van de antimobilileitspolitiek moe
ten grondonteigeningen ten algemene 
nutte worden doorgevoerd in de nabij
heid van beslaande industriële kernen 
teneinde residentiële wijken aan te leg
gen voor werknemers, werkzaam in 
bedoelde ondernemingen. 

27. Er dienen twee ministeries voor het 
gezin te komen, een voor Vlaanderen en 
een voor Wallonië, elk aangepast aan de 
eigen volkse noden, elk met een eigen 
begroting in verhouding tol de bevolking. 

28. De visserij kent een malaise. De 
Regering toont geen belangstelling voor 
het probleem. Om de kleine visserij te 
redden stelt de V.U. voor : 

1. Bestaanszekerheid voor de vissers 
door ; 

— stabilisatie van het inkomen door het 
invoeren van een vast dagloon of 
staatspremie waarnaast een vergoe
ding naar verhouding van de vangst 
blijft liestaan. 

— stabilisatie van de visprijzen door een 
vaste marktprijs op te leggen. 

— De vissers die noodgedwongen één 
dag aan de kade moeten blijven, die
nen werklozensteun te genieten. 

2. De pensioengerechtigde leeftijd der 
vissers dient van 65 op 55 jaar gebracht 

3. Hogere regeringskredieten voor de 
vernieuwing der vloot. 

4. De zeelui moeten op zee van hun 
stemrecht kunnen gebruik maken. 

file:///riiheid
file:///ergoeding
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SEKTIE « HERVORMING VAN DE STAAT» SEKTIE <( HERVORMING VAN DE Si 

De Sektievergadering « GrondwetsKerzJenmg en hervorming van 

de Staat» werd gehouden op zondag 1 5 december ' 6 3 , van 10 u tot 

12 u 45 in de salons V a n Dijck te Mechelen. Voorzi t ter was mr . D . 

Deconinck, sekretaris dhr A . Monteyne . H e t referaat en de beslui

ten werden voorgedragen door lic. Wal te r Luyten . 

Bij de voorgestelde besluiten werden amendemen ten ingediend door 

'de afdehngen Leuven, Borgerhout , Lier, St Niklaas, A n t w e r p e n , 

Aalst en Ukkel . 

Een deel van deze amendementen werd goedgestemd en opgeno

men in de definitieve tekst der besluiten. 

EINDSTEMMING 

JA 13.614 

ONTHOUDINGEN . 250 

NFEN O 

1. federalisme meer dan ooit aktueel. 

Het kongres is van oordeel dat het 
federalisme meer dan ooit aktueel is 
en dat de politieke toestand rijp 
wordt voor verwezenlijking. 

Het federalisme moet niet alleen 
de Vlaamse gemeenschap van de so
ciale en politieke taaldruk bevrijden 
maar ook ons volk brengen tot zijn 
volle kulturele, sociale en economi
sche ontplooiing. 

Dit sluit de daartoe onmisbare er
kenning in van een eigen publiek
rechtelijke persoonlijkheid met te
rugslag op binnen- en buitenland. 

Het zelfbestuur der beide gemeen
schappen Is bovendien een wezenlijke 
voorwaarde voor een doeltreffende 
werking van de demokratische be
stuursvorm in België. 

Nu de twee gemeenschappen 
zich zo sterk in hun eigen wezen 
openbaren en een duidelijke sfeer van 
eigen mening vertonen, is een unita-
ristisch bestuur niet langer aan
vaardbaar. De inrichting en oriënte
ring van hun kulturele en sociaal-
economische toekomst rnogen niet 
afhankelijk gesteld worden van Bel
gische meerderheden, waarin Vlaan
deren en Wallonië zonder onderscheid 
voor elkander beslissen. Alleen door 
federalisme kan een einde gesteld 
worden aan het bestendig nationali
teiten konf likt tussen de twee volke
ren, alsmede aan het immobilisme en 
de kompromissen, door een kleine 
kring opgedrongen. De Duitstalige 
gebieden van Oost-Belgiè dienen als 
een autonome kulturele entiteit er
kend te worden en er moet een ein
de gesteld worden aan de Waalse 
voogdij die op hen weegt. In overeen
stemming met het beginsel van de 
homogeniteit der taalgebieden moet 
ook deze Duitstalige zone wettelijk 
afgebakend worden en een eigen be
stuurlijk taairegime bekomen zoals 
Vlaanderen en Wallonië. 

Het federalisme is eveneens de 
voorafgaande voorwaarde voor een 
verdere demokratisering van het 
ecünomische ea sociaie leven. Zo al

leen kunnen de twee volkeren in hun 
brede lagen meer aktief deelnemen 
aan de uitbouw en vormgevmg van 
hun economische belangen. 

De Volksunie herhaalt de eis opge
nomen in de rezoluties van haar vo
rig kongres voor het inrichten van 
een konsultatief referendum over de 
vraag « Zijt ge voorstander van een 
zelfbestuur voor Vlaanderen en Wal
lonië in het raam van een federaal 
België? ». Zo kon de wetgever worden 
voorgelicht. 

De Volksunie bevestigt ten aanzien 
van Brussel, historisch-Vlaamse 
grond, de noodzakelijkheid van een 
tweeledige subnationaliteit en een 
tweeledig bevolkingsregister volgens 
erkende objektieve maatstaven. Enkel 
op die wijze kan men de twee ge
meenschappen te Brussel hun eigen 
gelijkwaardige ontwikkeling verzeke
ren in samenhang onderscheidelijk 
met het Vlaamse en het Waalse land. 
Zo kan Brussel pas werkelijk als vol
waardige hoofdstad van de twee ge
meenschappen worden erkend. De 
Volksunie is van oordeel dat hierbij 
een ruime mogelijkheid van over
gang moet worden voorzien voor die 
Vlamingen die onder sociaal-econo
mische en politieke druk half ver
vreemd zijn van de Vlaamse gemeen
schap. 

2. De grondwetsherziening ombuigen 
naar federalisme. 
Het nieuwe unitarisme : paritaire 
regerings- en bestuurtechniek. 

De Volksunie brandmerkt de hou
ding van de regering en de drie t ra
ditionele partijen die als oplossing 
van het Vlaams-Waalse vraagstuk 
een nieuwe vorm van unitarisme 
voorstellen, waarin de nederlandsta-
lige en franstalige invloeden in de 
regering (cgr werkgroep) en het be
stuurlijk apparaat (wet van 2 augus
tus 1963) in het beste geval naar pa
ritaire maatstaven tegen elkander 
afgewogen worden. 

Dit stelsel betekent vooreerst een 
aanfluiting van de demokratie door
dat Vlamingen en Walen over elkan
ders aangelegenheden medebeslissen 
en elkanders normale ontwikkeling 
remmen. 

Tevens is zulks bijzonder nadelig 
voor Vlaanderen daar de Vlaamse ge
meenschap in een paritaire dosering 
niet de invloed en de aandacht ver
krijgt die haar toekomen krachtens 
haar numerieke meerderheid. Immers 
onder het mom van een strikte ge
lijkheid wordt Vlaanderen bestendig 
beroofd van het verschil tussen zijn 

numerieke verhouding 60 % en de 
toegekende invloed 50 % en blijft ter 
zake uitgeleverd aan de goodwill en 
chantage der franstaligen. 

Deze beroving komt vooral ten goe
de aan de Frans-Brusselse groep die 
zich verrijkt en uitbreidt ten koste 
van de Vlaamse gemeenschap en 
waarvoor de taalwetten in en om 
Brussel en tot diep in het Vlaamse 
land, ruimte voor verdere kolonisatie 
hebben geschapen. 

Grondwetsherziening, zetelaanpas
sing en federalisme. 

De Volksunie stelt vast dat de ont
worpen grondwetsherziening uitslui
tend tot doel heeft door grondwette
lijke waarborgen te verhinderen dat 
de Vlaamse numerieke meerderheid 
in de Kamers het paritair beleid in 
de Staat zou kunnen in het gedrang 
brengen. Zowel de 2 3-meerderheid 
van de C.V.P. als de dubbele meer
derheid in unitaristisch verband van 
de B.S P. als de zgn. paritaire verzoe
ningsprocedure van de drie partijen, 
gaan alle in dezelfde richting van 
een bestendig grondwettelijk Herto-
ginnedal door de Vlaamse meerder
heid in te dijken op de drempel der 
pariteit. 

De Volksunie stelt vast dat de ze
telaanpassing de meest vanzelfspre
kende toepassing is van het algemeen 
enkelvoudig stemrecht in een een
heidsstaat. Ze brandmerkt dienvol
gens het komplot van de regering en 
de drie nationale partijen die de ze
telaanpassing willen misbruiken om 
ze te koppelen aan grondwettelijke 
waarborgen, die een rechtstreekse en 
blijvende aanslag zijn op het levens
recht van de Vlaamse gemeenschap. 

Ze is van mening dat van nu af aan 
alles in het werk dient gesteld om 
deze grondwetsherziening te verijde
len door ze te verhinderen de vereiste 
2/3 meerderheid te halen; 
verklaart zich bereid met dat doel 
haar verantwoordelijkheden op te ne
men in een gemeenschappelijk 
Vlaams politiek front. Dat bovendien 
gelijk welke waarborg of hervorming 
dient afgewezen behalve deze be
staande in een wederzijdse zelfbe
schikking der twee gemeenschappen. 

Ze is van oordeel dat na de mis
lukking van het komplot der drie zgn. 
nationale partijen om het unitarisme 
te redden op de rug der Vlamingen 
en ook der Walen, de weg vrij komt 
voor een nieuwe grondwettelijk be
stand tussen het Vlaamse en het 
Waalse volk op grond van een een
voudige wederzijdse meerderheid van 
hun vertegenwoordigers. 

3. Decentralizatie en dekoncentratie. 

De Volksunie wenst de openbare 
mening en de Vlamingen in de ande
re partijen uitdrukkelijk te waar
schuwen zich niet in de val te laten 
lokken door bijkomende hervormin
gen in zake provinciale en regionale 
aanpassing waarvoor in feite geen 
grondwetsherziening nodig is. Deze 
kunnen in geen geval als schadeloos
stelling dienen en zijn alleen als af
leiding bedoeld oni ballast uit te wer
pen of een alibi te'scheppen ten einde 
de balanspolitiek en de heerschappij 
van de franstalige groep te Brussel en 
in Brabant ongehinderd te laten 
voortbestaan in afwachting dat deze 
onder het mom van Europese inte
gratie definitief kan worden vastge
legd. 

A. De Volksunie Is de provinciale de
centralizatie en dekoncentratae niet 
ongenegen, zeker niet in een federaal 
kader. 

Ze verwijst in dit verband naar da 
uitvoerige besluiten van haar kon
gres van november 1962, waarin zi], 
vóór alle andere partijen, stelling 
nam voor eqn vorm van provinciale 
decentralizatie en medebewind 

De Volksunie is echter overtuigd 
dat de provinciale decentra'izatie en 
dekoncentratie slechts op doe'matige 
en geldige wijze kan doorgevoerd na 
voorafgaande verwezenlijking van het 
federa'isme en dat zij in geen geval 
mag dienen als provincialistisch 
afleidingsmaneuver gericht tegen een 
maar aangepast zelfbestuur der twee 
gemeenschappen in hun geheel. 

Zij waarschuwt tegen een provin-
cia'e decentralizatie waarbij de 
Vlaamse provincies hun evenredig 
aandeel niet zouden verkrijgen zoals 
dit thans het geval is. Zij waarschuwt 
eveneens voor de ontoereikendheid 
van zgn. interprovinciale verenigin
gen. 

Zij wijst in dat verband ook op de 
noodzaak van een voorafgaande aan
zuivering van de toestanden in de 
provincie Brabant, door de oprichting 
van een provincie Vlaams-Brabant 
met de arrondissementen Leuven en 
Ha'le-Vilvoorde en door de invoering 
van een voor de twee gemeenschap
pen gelijkwaardig tweeledig s tatuut 
voor het rijksgebied Brussel. 

B. In afwachting van de verwezenlij
king van het federalisme is de Volks
unie voorstander van een vorm van 
decentralizatie en dekoncentratie op 
gebied van het centraal bestuur o.m. 

— op kultureel gebied door de oprich
ting van vo'waardige Vlaamse en 
Waalse kultuurraden met eigen be
groting en beslissingsmacht en door 
volledig sp'itsing van het departe
ment van nationale opvoeding en 
kuituur. 

— op soclaal-ekonomisch gebied door 
de oprichting van a'gemene Vlaamse 
en Waalse raden voor ruimtelijke or
dening en streekplanning, door op
richting van een Vlaams en Waals 
p'anningsbureau, van een Vlaamse en 
Waalse investeringsmaatschappij, van 
een nationale elektriciteitsmaat
schappij voor Vlaanderen, Wallonië 
en Brussel. 

— op administratief gebied door ver
vanging van het huidige verwarde en 
onbillijk stelsel door twee paralle-
le taalkaders, in verhouding tot de 
getalsterkte der twee gemeenschap
pen en met doorgedreven sp'itsing 
van diensten en de overplaatsing er
van naar Vlaams en Waalse steden. 

Ze bevestigt dat het noodzakelijk 
is het Vlaams-Waalse vraagstuk op 
het Europese vlak te brengen en de 
kandidatuur van Brussel als hoofd
stad van Europa te bestrijden zolang 
Brussel niet optreedt als een aan
vaardbare federale hoofdstad voor de 
twee gemeenschappen. De Volksunie 
bevestigt nogmaals haar eis — reeds 
vermeld in de resoluties betreffende 
de grondwetsherziening op het kon
gres in 1962 — het algemeen stem
recht zowel voor de wetgevende 
als voor de gemeenteraadsverkiezin
gen te stellen vanaf 18 jaar. 
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ZonHagvoormiddag w e r 3 , weer eens vööf eêfl nolcvolle 7aal, Keï 'derljs' 
referaat a an de kongressis ten voorgelegd. Gezien de poli t ieke aktual i -
*teit en de gelijktijdigheid van he t V .U . -kongres me t het kongres v a n de 
C V . P . , s tond speciaal de poli t ieke sektie in de belangstel l ing. H e t w a s 
"ife me rken aan de opkoms t die n o g groter was dan de vorige 'dag en aan 
^de belangstel l ing op de pe r sbanken . 
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POLITIEKE SEKTIE 

Volksvertegenwoordiger D. Deco-
ninck had de glimlach van de grote 
dagen, toen hij de sektievergadering 
k o n openen met de vaststelling dat 
jhet aantal kongressisten te Mechelen 
'opnieuw groter was dan te Brussel. 
Iln een helder betoog gaf hij enige 
ftioelichting bij de tekst van het refe-
xaa t waaraan hij in de voorbije we
k e n zoveel van zijn energie en erva
r ing besteedde. Na een overzicht van 
de huidige politieke situatie waar
schuwde hij de kongressisten tegen 
de voorgenomen grondwetsherziening. 
I n de samenstelling van de werkgroep 
— met een groot francophoon over
wicht — zag hij een ongunstig teken. 
« Wanneer we kunnen beletten dat de 
grondwetsherziening de vereiste 2 /3-
meerderheid haalt , ligt meteen de 
weg open naar een nieuw federaal 
akkoord tussen Vlamingen en Walen». 

Walter Luyten — als steeds een 
schitterend causeur ! — droeg het 
referaat op een zeer persoonlijke 
wijze voor. Om de haverklap kwam 
de historicus vanachter het hoekje 
kijken met een ongelooflijke hoeveel
heid citaten en verwijzingen. Deze 
briljante one-man-show ontlokte aan 
de zaal een lang en dankbaar applaus. 

Na de voorlezing van de besluiten 
door de heer Monteyne werd — vol
gens de procedure van de vorige dag 
•— overgegaan tot de stemverrichtin
gen. Amendementen werden inge
diend door de afdelingen^'-Leaven, 
•BorgëfHö"üt,"'Li\éi-,"St' NiKïófes-,' Aalst, 
'Antwerpen en Ukkel. Na de stemming 
over de amendementen greep de 
eindstemming over de geamendeerde 
besluiten plaats : 13 614 ja-stemmen 
werden uitgebracht bij 250 onthou
dingen en nihil neen-stemmen. 

Meteen was het studiewerk achter 
de rug en maakten de kongressisten 
zich klaar om in de namiddag de 
slotvergadering bij te wonen in de 
grote Stadsfeestzaal van Mechelen. 

DE SLOTZITTING 

Toen de heren Van der Eist, Joris-
sen, Wouters, Deconinck, Vander 
Paal, Renard, Mattheyssens en Slosse 
op het prachtig versierde podium 
plaatsnamen, was de grote stads
feestzaal reeds helemaal volgelopen; 
voor de slotzitting waren nog enkele 
honderden leden en belangstellenden 
de kongressisten komen vervoegen. 

Nadat het Antwerps Thebaans 
Kwartet enkele variaties op Vlaamse 
yolksliederen had gebracht, heette ir 

g^yËW^^ 

o. Renard de aanwezigen welkom. Hij 
noemde dit 9e Volksuniekongres een 
werkelijk « concilie-kongres » en wees 
er op dat de Volksunie, na de periode 
van de strijd om het naakte bestaan, 
nu de periode van de positieve, op
bouwende arbeid had bereikt. «De 
Volksunie is een werkelijke volkspar
tij en deze geest is duidelijk tot ui
ting gekomen in de besluiten die op 
dit kongres werden gestemd ». Ir O. 
Renard riep de aanwezigen op om 
deel te nemen aan het grote werk van 
voorlichting en propaganda « opdat 
niemand meer zou kunnen twijfelen 
aan het opzet en de bedoelingen van 
de Volksunie; opdat de stem van 
Vlaanderen ook zou klinken zowel te 
Brussel als te Den Haag, zowel te Pa
rijs als te Rome ». 

W I M JORISSEIV 

Wanneer de algemene partijsekre-
taris op de hem eigen dinamische ma
nier naar het spreekgestoelte stapt, 
wordt hem door de zaal een lang en 
warm applaus gebracht. 

In een herhaaldelijk geestdriftig 
toegejuicht gloedvol betoog schetst 
Wim Jorissn de gebeurtenissen sinds 
het vorige partijkongres : het verlies 
der randgemeenten, de beroering 
rond Leuven, de zaak Mol, in één 
woord : het permanente Hertoginne-
dal. Aan deze anti-Vlaamse politiek 
hebben alle kleurpartijen zich schul
dig gemaakt, ook de kommunisten en 
zeker-de liberalen die 17 randgemeen-
"ten opeisten i.p.v. zes. Nadat de taa l 
wetten waren gestemd was « La Libre 
Belgique » er als de kippen bij om de 
enkele voor Vlaanderen gunstige be
palingen daarin te laten ontkrachten 
in een intervieuw met Van den Boey-
nants . 

Op sociaal gebied neemt de ant i -
Vlaamse druk toe : de werkloosheid 
is verminderd, maar men heeft haa r 
omgezet in verhoogde pendel. De 
landbouwers worden vanuit hun hoe
ven naar de mobielentreinen gedre
ven. De zelfstandigen gaan gebukt 
onder een stijgende belastingsdruk, 
de kleine staatsbeambten moeten him 
meest elementaire rechten verdedi
gen in stakingen, ' de levensduurte 
stijgt voortdurend en treft vooral de 
kleine man. Dat is het werk van een 
regering die zich sociaal durft noe
men. 

Met een overvloed van cijfers en 
feitenmateriaal toont Wim Jorissen 
aan, welke de werkelijke toestanden 
zijn in het Brusselse bv. op onder
wijsgebied. « De toepassing der taal
wetten geschiedt er, zoals Van den 
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KONGRESOPDRACHTEN 
ONZE ALGEMENE SEKRETARIS WIM JORISSEN VERWOORD
DE ONS PROGRAM VOOR DE EERSTVOLGENDE MAANDEN 
ALS VOLGT 

1) VOOR I APRIL 1964 : 3 . 0 0 0 NIEUWE ABONNEES 

2 ) VOOR 1 APRIL 1964 : 5 . 0 0 0 NIEUWE LEDEN 

3) VOOR 1 JULI 1 9 6 4 : lOO NIEUWE AFDELINGEN, 

MINSTENS 5 PER ARRONDISSEMENT. 
EN NU, AAN HET WERK! 

Boeynants zegde, avec Ie bon sens 
bejge ». In het zuiden van Brussel, in 
een gebied waar minstens 50.000 Vla
mingen wonen, is er geen enkel vrije 
nederlandstalige middelbare of tech
nische school. De kleine kinderen van 
Vlaamse ouders worden te Brussel 
verwezen naar oude, smerige en on
verwarmde schooltjes. Aan de rand 
van Brussel blijven de toestanden er
gerlijk : de pastoor van St Pieters 
Woluwe vindt het een hele prestatie 
wanneer hij zijn Vlaamse parochia
nen één enkele Vlaamse mis per jaar 
toezegt. 

Nadat Wim Jorissen een lans ge
broken had voor amnestie, besloot 
hij zijn fel-toegejuichte rede met zijn 
vertrouwen uit te spreken in de werf
kracht van de Volksunie : « Zij ko
men thans van overal tot ons. Zij 

Mr. Van der Eist herinnerde ver 
volgens aan de fatale rol die o.m. de 
Vlaamse ministers gespeeld hebbeit 
ten tijde van de goedkeuring de r 
nieuwe taalwetten. Deze taalwetten, 
noemde hij op sommige punten t o 
taal onaanvaardbaar, op andere p u n 
ten worden ze daarenboven nog ver 
kracht. 

De voorzitter verklaarde, zinnens 
geweest te zijn de Vlaamse C.V.P.-^ 
vleugel in zijn toespraak te zuUetÉ 
ontzien : het verloop van het C.V.P.-
kongres te Brussel is echter de z o 
veelste bittere ontgoocheling en l a a ï 
hem niet toe, andere dan harde jtaal 
te gebruiken. 

Mr. Van der Eist beklemtoont ve r 
volgens dat de Vlaamse strijd steeds 
per definitie een sociale strijd is g e 
weest en somde de hele reeks van so-

drs Wim Jorissen 

Mr R Van der Eist 

komen ook uit de fabrieken en de 
kleursindikaten, zij komen uit de 
verschillende partijen. De Volksunie 
zal er zich niet toe beperken, alleen 
maar wat te knagen aan de stem
men van de C.V.P. Zij zal doordrin
gen tot diep in de rangen van iedere 
partij , ook die van Jos Van Eynde. 
Wij zijn de dragers van een levens
krachtige idee ». 

Wim Jorissen besloot, met de 
streefcijfers vast te leggen voor de 
e.k. maanden : voor 1 april 1964 moe
ten er 3.000 nieuwe abonnementen 
komen en 5.000 nieuwe leden, voor 
1 juli 1964 moeten er 100 nieuwe af
delingen zijn, hetzij minstens vijf per 
arrondissement. 

Een lang en warm applaus hield 
meteen de Instemming van het par
tijkader voor deze nieuwe richtlij
nen in. 

F . VAN DER ELST 

In een lange kongresrede schetste 
de voorzitter der V.U. eerst een breed 
panorama van de situatie, waarin hat 
Vlaamse volk zich vandaag bevindt. 

Hij waarschuwde tegen het grote 
manoeuver dat zich momenteel afte
kent : « Ten overstaan van de aan 
kracht en invloed winnende federa
listische stroming worden thans alle 
machten gemobiliseerd ter verdedi
ging van de bestaande toestanden, die 
voor ons, Vlamingen, wantoestanden 
zijn. Deze samenzwering moet ont
maskerd worden en de Vlamingen 
gewaarschuwd tegen het dreigend 
gevaar opdat zaj de inzet van de a a n 
staande verkiezingen zouden besef
t e n ». 

ciale objektieven op die sinds altijd 
aan de Vlaamse beweging inhaerent 
zijn geweest. 

Na een lans gebroken te hebben 
voor amnestie, verzette spreker zich 
tegen de samenstelling van de kom
missie voor grondwetsherziening en 
wees hij op de belachelijke moti
vering van het anti-federalisme. 

Mr. Van der Eist hield vervolgens 
een warm pleidooi voor kulturele in
tegratie met Noord-Nederland en 
verklaarde, te betreuren dat de Ne
derlanders nog steeds eenzijdig voor
gelicht worden over de Vlaamse be
weging en de Volksunie. Na het pro
bleem Frans-Vla anderen aangeraakt 
te hebben zegde hij, niet onverschil
lig te staan t.o.v. de moellijkiieden 
waarmee het Zuid-Afrikaanse volk 
wordt gekonfronteerd. 

« Rederlij kerwijze kan of mag men 
niet verwachten van het Zuid-Afri
kaanse volk dat het zelfmoord zou 
plegen. We hopen dat een ook voor 
de negerbevolking bevredigende op
lossing op vreedzame wijze zal kun
nen verwezenlijkt worden »• 

Mr. Van der Eist besloot, na eerst 
nog gehandeld te hebben over de Eu
ropese eenwording, als volgt : « On
ze taak is niet te onderschatten : 
we moeten ons volk veroveren, ons 
volk winnen voor onze idealen. Is de
ze taak zwaar, het is een schone taak 
die we met begeestering aanvaar
den. » 

Zelden viel een kongresrede een 
dergelijke minutenlange ovatie te 
beurt en het was in een sfeer van de 
grootst mogelijke geestdrift dat het 
9de Volksunie-kongres besloten werd 
met de Vlaamse leeuw. 
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KONGRESSEN 

C.V.P.-Kongres en Volksunie-
Kongres vielen tlit jaar toevallig 
samen. Dat was niet de schuld 
t a n C.V.P., maar de onze. Inder
daad, wij vonden ds betogng te 
Antwerpen op 10 november belang
rijk genoeg vanuit ' a'gemeen 
Vlaams standpunt óm ons Kon-
eres te verdagen. 

, Nadeel- : de kranten hadden de-
mé keer (wat ze met de betoging 
niet hadden) een zogezegd geldi
ge reden om ons zoveel mogelijk 
dood te zwijgen. . . 

Voordeel : -men kon onmiddel 
lijk vergelijken. Zowel reso'ulie; 
als voorzitterlijk optreden voor 

-de T.V. Onpartijdige kijkers zeg 
den over Van den Boeynants ciwa' 
heeft die nu feitelijk gezegd )i er 
vooral zijn kostvlijke Brussels ge 
brouwen uit.spraak van « het 
Vlaamse Volk kan op de C.V.P. 
rekenen ». 

Wat de verslagen over ons Kon 
gres betrof, moet tie prijs van de 
objektlvileit aan de Gazet van 
Antwerpen gegeven. En ere wie 
ere toekomt : in ('il geval Le So-i 
met een nucher gehoüd n en 'ang 
verslag. La Wa'lonie titelde op zijn 
eerst 2 bladzijde a Op het Volks-
uniekongies. De noodziak van het 
federa'isme nok op het ekonomseh 
domein eens te meer aangetoond.) 

Het zondagsblad « Dimanehe-
Presse » gaf op zijn eerste blad
zijde een ruim vers'ag ov^r de 
eerste dag onder de tilel « Doel 
van de Volksunie : De grondwets
herziening doen misUk'ten ». In 
de andere kranten kregen we meer 
of minder lange vers'agen. Volks
gazet won bij de eerder « minder 
lange ». 

Het luidde als volgt : <( De Vo'ks-
unie hield haar negende Kongres 
te Meehelen. 

Het federalistisch standpunt 
werd er bevestigd. )> Dat was al. 
In de voetgangerstunnel te Ant
werpen hangt ais reklame <( Wist 
gij het al? het stond in Vo'ksga-
zet. )i Hieronder enkele konimen-
taren. 

de rode vaan 

Besprak reeds vooraf de haar 
toegezonden referaten en resolu
ties die onder de titel u Tegen de 
holdings, maar voor klasstnsamen-
werking » natuurlijk werden ver
worpen, hoewel .. de toon rustig 
werd' gehoiiden. 

« De VU erkent het bestaan van 
ie kwalen, die eigen zijn aan • een 
door de bourgeoisie gedomineerde . 
k:Ia.ssenmaatschappij zonder even
wei te aanvaarden dat dergelijke 
toestand onoverbrugbare tegen-
;telling°n -tussen . dominerende en 
onderdrukte kïasse in zicli houdt 
lie men niet « weg kan organlzie-
-en » door de oude azün in nieu
we kruiken te gieten. Kortom, de 
•< Volksunie ». po'itieke beweging 
die de arb'-idersbeweg ng afwijst 
als richtinggevend element in de 
anti-kap t^listisclie ontvoogdings-
ïtrijd — en die de arbe dersbcwe-
Ung aan de band der « klassen-
simenwerking » wil leggen — 
5lijkt niet in staat uit haar eigen 
'e'.ts verdienstelijke ontledingen 
le konsekwenties te trekken. Dat 
loet ons haar « oplossingen » 

fwijzsn. 
Ja mannen, op kommuni tisch 

ebied zijn wij wat vrijzinnig; we 
vxnvaarden niet al uw catechis-
lusdognias. 

Le Peuple 
Aanvaardt niet dat wij kunnen 

sociaal zijn. Of is haar scheldpro-

DE ABONNEMENTENSLA 
Wij zouden willen zeggen aan onze propagandisten in verband 
met de abonnementenslag : het kan nog beter ! Deze week 
brengen we de voorlaatste erelijst van 1963. De 7 eerst-geklas-
seerde arrondissementen hebben zo ongeveer gedaan wat van 
hen verwacht werd. Maar de res t ! De abonnementenslag gaat 
verder ) 

Het erelijstje over de jong
ste week ziet er uit als volgt: 

1. Aalst; 2. Roeselare; 
S. Sint Niklaas; 4. Den-
dermonde; 5. Oostende-Veur-
ne-Diksmuide; 6. (ex aequo) 
Antwerpen en Meehelen; 8. 
(ex aequo) Oudenaarde en 
Hasselt; 10. (ex aequo) Brug
ge en Turnhout. 

We herinneren er aan. dat 
de abonnementenslag 1964 
reeds begiftigd werd met een 
mooie reeks prijzen w.o : 

Schuimwijn voor ledereen 
die 20 punten haalt. 

Juwelen Symforosa, Asse-
broek; ontwerpen Luk Spey-
brouck : 
1 hanger, versierd met twee 
cornalinen, massief zilver; 
waarde : 750 F 
1 paar manehetteknopen, 
massief zilver; waarde: 415 F. 

Een reeks geschenken van 
de fabrieken Star-Zele : 
2 Matrassen Winter- en Zo-
metstar. Verkoopprijs 3.000 F 
stuk 
2 Matrassen Unie-Lux Star 

Verkoopprijs 2.500 F stuk 
2 Gewatteerde spreien 

Verkooppnjs 1500 F stuk 
2 Gewaiteerde spreien 

Verkoopprijs 1.000 F stuk 

4 gewatteerde spreien 
Verkoopprijs 800 F stuk 

8 Gewatteerde spreien 
Verkoopprijs 750 F stuk 

10 Gewatteerde spreien 
Verkoopprijs 700 F stuk 

12 Gewatteerde spreien 
Verkoopprijs 650 F stuk 

Een bol kaas van 10 kg. 
Er zullen minstens hon

derd prijzen zijn en wie 
minstens vijf nieuwe abon-
nenten maakt zal in elk ge
val een prijs hebben Perso
nen die nog prijzen willen 
geven, kunnen zich richten 
tot de algemene sekretaris 
Wim Jorissen, Beethoven-
straat 16, Brussel 7. Tel. : 
(02)21.84 21, 

We herinneren eraan dat 
het puntenstelsel er als volgt 
uitziet : 4 punten voor een 
jaarabonnement, 2 voor een 
halfjaarlijks, 1 voor een 
driemaandelijks De prijs is 
thans onderscheidelijk 200, 
110 en 60 F. Wanneer de 
driemaandelijkse en half
jaarlijkse abonnenten her
nieuwen voor gans het jaar, 
tellen ze eveneens voor 4 
punten. 

De prijzen zullen uitge
deeld worden in november 
1964. 

za een uiting van schrik omdat 
wij het zijn? 

« De geestelijke erfgenamen van 
de Vlaamse fascisten hebben hun 
oude liedjes gezongen. Zoals liun 
voorgangers en vrienden van het 
nationaal - socialisme hebben uit
geblonken door hun sociale dema
gogie hebben deze nationalisten 
ook papier zwart gemaakt met 
resoluties van dit genre. » 

Een dag later kregen we nieuw 
kommentaar. 

« Men heeft er de verraders van 
voor de oorlog toegejuicïit. Men 
eiste er amnestie voor oorlogsmis
dadigers. De kongressisten hebben 
ook een broedergroet gezonden aan 
hun rasbroeders van Zuid-Afrika. 
Maar er zijn mensen die zich de-
mokraat noemen en socialist en 
die f'irten met dit verderfelijk uit
schot van de koilaboratie, van het 
verraad en van het fascisme in 
één woord. » 

,Wat die rasbroeders van Le Peu
ple betreft, vergissen zij zich ver
moedelijk in hun beoordeling. Als 
pekzwartï zwarten ging onze groet 
natuurlijk naar de pas zelfstandig 
gewo ' ie" negers van ï r anske i in 
Zuid-Aïr.ka. 

DG Linie 
Mark G ammens ste'de de zaken 

zeer s ' h j rp onder d; hoofd ng 
« Mia r één vraag ». 

Zal men omwille van de zetel
aanpassing de rem op d? V aam-
se ontploaiing aanvaarden? 
« Als een meerderbe.d van Vlaam.-

se C.V.P.-ers 'bereid is om zelfs 
maar te gaan praten over grond
wetsherziening voordat het hele 
e iscmrogramma van de Vlaamse 
Beweging gerealiseerd is, dan be
tekent dat in de huidige omstan
digheden, dat die meerderheid in
derdaad de Vlaamse Beweging op-
gee.'t in ruil voor drie zetels in de 
Kamer. 

Er was geen sprake van grond-
wetsherzisning zo'ai'g de eis tot 
zetelaanpas3ing niet was gesteld. 
Van de gelegenheia die hun door 
de zet3laanpassing wordt geboden, 
maken de tegenstanders van de 
Vlaamse vooruitgang gebruik om 
een contsitutionele domper op de 
Vlaamse Beweging te zetten. Het 
enige machtsmiddel waarover de 
Vlaamse opinie in de toekomst 
eventueel kan beschikken om haar 
gelijkwaardigheid te veroveren, 
nl. het getal, wordt aan stukken 
geslagen. 

Als de Vlamingen op het CV.P.-
kongres toelaten da.t hun afge
vaardigden ?,ich bereid verklai-en 
om met de andere partijen te gaan 
praten over de grondwetsherzie
ning zoals die nu overwogen 
wordt, dan moet men daar logisch 

H U I S 

UURWERKEN 
EN JUWELEN 
Alle herstellingen 
eigen werkhuis 

H. De Langhe 
G r o e n p l a a t s 8 
A N T W E R P E N 
T e l e f o o n 32.93 81 

uit afleiden dat zi] van oordeel 
zijn, ofwel dat de Vlaamse kweis-
tie is opgelost, ofwel dat de kwes
tie maar onopgelost moet blijven. 
Aan Vlamingen die er een andere 
mening op nahouden, geven zij 
meteen te kennen dat hun strijd 
niet langer in België, maar tegen 
België moet worden gevoerd. » 

Hoe ondertussen die ene vraag 
werd beantwoord op het C.V.P.-
kongres weten we sinds zondag. 
Een reajiteit werd aanvaard : «de 
rem op de Vlaamse meerderheid ». 
De rest zal weer afhangen van de 
goede wil van onze Belgische voog
den. Ondertussen is Jos De Sae-
ger in Denderleeuw al gaan ver
halen wat hij ons in Heist op den 
Berg voorhield : dat de formule 
van de 2/3 aan de « echte Vla
mingen » van de Vlaamse C.V.P. 
de mogelijkheid geeft de (dinksen» 
tegen te houden. Wie is er nu ge-
minorizeerd? We hebben le'deii 
zulke politieke komedie' zien op
voeren. 

Het Vollt 
Huilde weer, in gojdgeorkestreer-
de eenklank met de Vlaamse CVP-
pers, van « viktorie, viktorie » na 
de uitvoering van « de eenheids-
simfonie ». 

« De partij 3enheid is gered ge
worden, omdat de programmati
sche eenheid verwezenlijkt is ge
worden. En wellicht is daardoor 
ook de eenheid van het land gered 
geword:n. Want, zelfs de socialis
ten hebt>en niet nagelaten het te 
zegg:n op voorhand dat, indien de 
eenheid van de C.V.P. verbroken 
werd, de eenheid van het land een 
lelijke slag zou gekregen hebben. 

We zu len niet zeggen dat dit 
gevaar eigenlijk afgeweerd werd, 
doch dat gebleken is dat het zo
even aangescipte gevaar niet be
stond. 

En men heeft zijn toevlucht 
niet mioetefr nemen" tot vage en 
onuitgelegde bewoordingen, zoals 
op het socialistisch congres, of tot 
latente tegenstrijdigheden, zoals 
bij de liberalen. 

Inderdaad, het volstaat de on
geveer eenparig gestamde resolu
ties te lezen om tot de vaststel'ing 
te komen dat deze een zeer posi
tieve inhoud hebben, die in Vlaan
deren en in Wallonië diepe weer
klank zal vinden, » 

Er is een oude gezegde waarin 
beweerd wordt dat de mensen al
tijd het meest spreken van wat ze 
niet hebben. Zo sprak men onder 
de oorlog over wit brood. De Ame
rikanen hebben de mond vol over 
geschied.nis. En de C.V.P.-ers over 
eenheid. 

VOLKSGAZEg^ 

heeft ondertussen haar mening 
over die eensgezindheid van de 
C.V.P.-ers. 

« Doch niemand zal het ons ten 
kwade duiden, dat wij met enig 
scepticisme wachten tot de con-
gresopgetogenheid in de O.V.P.-
pers verzwonden is. Want dat M. 
Vanden Daele meer dan 24 uur 
akkoord zou kunnen gaan, over 
Vlaams-Waalse aangelegenheden 
met M. Destexhe of M. Saint-Re-
my. en dat Verroken en Moreau 
de Melen, De Saeger en Servais 
van Namen, Karel Van Cauwelaert 
en Behogne, plots door de Heili
ge Geest zouden geïnspireerd zijn 
en al hun oude ve'en hebben ver
geten, lijkt ons toch niet helemaal 
geloofwaardig. » 

TEKST DER TAALWETTEN 
De volledige tekst der taalwetten, met de kommentaren 
in juni en juli in de pers verschenen, werd uitgegeven 
door de V.Z.W, «Werksemeenschap voor Vorming en 
Dokumentatie », als nr 7 van jaargang 1963 van het Do-
kumentatieblad der VV.B. 
Een uitvouwbare taalgrenskaart illustreert de le taalwet. 

Wij bevelen dit historisch dokument ten zeerste 
aan Het kan worden bekomen door storting 
van 50 F op PR 8947.47, van de Dokumentatie-
dienst van de V V.B.. Tichelrei 37, Gent. 

Indien 150 F wordt gestort, krijgt men de volledige jaar
gang van het Dokumentatieblad. 

Juist gezien van de Jos. Wij ge
loven even fel of even weinig in 
deze !( geredde gevel » als in die 
van de B.S.P. De basisfeiten in 
het land zijn anders geworden 
dan het kunst- en vliegwerk van 
de « traditionelen » dat ook zeker 
niet door de H. Geest geïnspireerd 
is. Hoewel Van Eynde in verband 
met de Pausrede wel religieuze 
bevliegingen scheen te krijgen. 

LA CITE 
Het blad van de franstalige 

A.C.V^.-ers geeft grif toe dat het 
een slag om niets was. 

« Het kongres is dus geëindigd 
in de eendracht, op een bijna on
verhoopte wijze, vermits de eind-
stemming unaniem was. Maar die 
eenheid, het hoeft wel gezegd, 
werd in het vage bereikt. 

De malaise is niet verdreven en 
niemand is dupe. De onderhande
laars van de C.V.P. kunnen met 
vrije handen naar de Ronde Tafel 
gaan. Maar op weke grondstel
lingen? De « interpretatieve tekst» 
zegt dat die slel 'ingen gemeen
schappelijk moeten zi.n? Maar 
zal dit kunnen? 

Men moet wel vaststellen dat de 
vraagstukken niet opgelost zijn. » 

LE PEUPLE 
en 

VÖLKSGAZ]^ 
openen de reeks in verband met 
de perskommentaren op de pause
lijke rede. Hun schijnheiligheid 
was even groot in verband met en
kele « p 'atonisrhe » pauselijke be
weringen over <( vader'andsliefde » 
e t c , blijkbaar geïnspireerd door 
onze Brusselse kardinaal en weg
gelaten door vele kato'ieke Vlaam
se b'anden. 

VoJksgaz3t blokletterde over 
haar hele' eerste bladzijde •« • E;n 
Toppunt. Paus gecensureerd door 
de Vlaamse kato.ieke bladen. Zin
sneden over « steriele twisten » en 
(( noodzakelijke eendracht » weg
gelaten uit zijn Boodschapian Bel
gië. » Le Peuple, ook op de eerste 
bladzijde, van « Geen V.aacis Im-
pr;niatur voor de Paus ». Libre en 
andere deden ook verontwaardigd. 
De frontvorming is nu wel duide
lijk geworden in dit land. De pa-
penvreters van Volksgazet samen 
met al de profiteurs van de een
heidsstaat trekken aan hetzelfde 
zeel. Voor w a n n e r een herstel
bedevaart naar Rome van ABVV 
en Rode Valken onder leiding van 
Mgr. Van Eynde? 

Standaard 
In een moedig artikel gaf Scru

tator onbevangen zijn mening over 
deze « steriele ruzies ». 

([ Sommige Franstalige kranten 
gewagen graag van « steriele ru
zies » in verband met de taalkwes
ties die in ons land gesteld worden 
en deze benaming wordt vrij ge
makkelijk overgenomen door bxxi-
tenlanders die met de toestanden 
in ons land minder goed ver
trouwd zijn en daarover alleen in 
Franstalige kranten hun inform-
tie zoeken. 

Dat een uitdrukking als « ste
riele ruzies » gebruikt wordt om 
onze rechtvaardige strijd voor de 
beveiliging van ons kultureel t>s-
zit_en voor ware .socifi.le i;echtvaar-
d g i e i d _ a a n te duiden, kwetst en 
ergert ons. Zij werd uitgedacht 
door tegenstanders, die zich goed 
bevinden bij de huidige s taat van 
zaken en uit eigenbelang of uit 
kortzichtigheid iedere verandering 
in de machtsverhoudingen schu
wen als de pest, en die in hun ver
zet tegen de nieuwe krachten voet-
geen enkele hatelijkheid, hoe ge
meen ook, uit de weg gaan. » 

Het is eens goed dat dit werd 
gezegd door een zo vooraanstaand 
geestelijke in Vlaanderen als 
Scrutator die als « progressist » 
op vele terreinen niet kan afge
maakt met de slogan van « eng 
nationalist ». Was het niet Ernest 
Van der Hallen die schreef dat 
het zwaarste kruis dat de katolie-
ke Vlamingen ooit te dra,gen kre
gen was « de schijnbare tweespalt 
tussen de strijd voor het behoud 
van eigen wezen en hun katolici-
teit. » 

W. Luyten. 
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' ^ Het Volksanie-kongres en de 
slechte toestand van de weg heb
ben verhinderd dat we zaterdag
avond het eerste deel van « EEN 
TEGEN ALLEN » konden meema-
hen. Dat belette echter niet dat 
we reeds na vijf minuten kijken 
volledig opgenomen waren in de 
zeer entoeziaste sfeer die te Sint-
Truiden heerste, het koude weer 
ten spijt. Na Aalst was Sint-Trui
den inderdaad de geestdriftigste 
spel-gemeenschap die we tot nog 
toe te zien kregen. Het was zelfs 
zo erg, dat de TV-mensen er over
rompeld door leken. Eén en ander 
bleef dan ook half afgewerkt al 
deed iedereen zeer zijn best om 
ons te laten voelen wat voor een 
atmosfeer er op de Sint-Truidense 
giole markt wel heerste, al deed 

tedereen zijn best om ons van 
dichtbij het werk van de deur
waarder te laten meemaken. 

We willen de feeststemming 
niet helemaal verstoren, maar en
kele opmerkingen zal men ons te 
Sint-Truiden toch niet helemaal 
kwalijk nemen. Zo laten ze in de 
toekomst de plaatselijke minister 
toch maar best van het scherm. 
Iedereen voelt de stemmenronse-
larij zo aan en dat stoort wel 
eventjes de spontane vreugde om 
de overwinning. En dan, o Sint-
Truidenaars van mijn hart, wan
neer men 102 kg geld bijeen krijgt, 
hon er dan werkelijk geen klein 
geschetikje meer af voor de spor
tieve tegenstrever ? Het was in 
elk geval een opvallende en on
prettige vergetelheid l 

En een klein woordje nog aan 
het adres van de Vlaamse TV : 
gaat er in Brussel eens niemand 
tol het gelukkig inzicht komen 
dat zangers en zangeressen gedu
rende de tweede helft van het 
programma alleen maar de sfeer 
breken ? En zou men de vragen 
niet wat sneller kunnen stellen ? 
Hartelijk dank in naam van de 
toekomstige TV-steden en -dorpen, 
die hun tijd soms dik nodig heb
ben 1 

DEZE WEEK 
OP UW SCHERM 

ZONDAG 
11.00 : Uitzending van een H. Mis 
— 15.00 : De kat op de koord : De 
hongerlgen splizen — 15.30 : Een 
bezoek aan Zweden — 16.10 : Dan
sen — 17 00 : Klein, klein, kleuter
tje — 18.45 ; Een on verge tel üke dag 
— 19.55 : Sportuitslagen — 20.00 : 
TV-nieuws — 20.20 : Film vroeger 
en nu : De wereld van Darryl F. 
Zanuofc •>^-'•21.10"? •A-tliahl'fen de 
Nachteliike Bezoekers" : opera" Van 
Gian-Carlo Menotti — 21.55 : Sport
weekend — 22 25 : Tweede nieuws
uitzending. 

film : En eeuwig zingen de bossen 
film van Paul May, naar de triologie 
« Het geslacht Biörndal », van 
Trygve Gulbranssen, met May Britt 
Nllsson, Joachim Hansen, Hansiörg 
P'elmy, Gert Fröbe e.a. (Duitse ver
sie met tweetalige onderschriften) 
— 21.55 : India. Land van gisteren 
— 22.35 : Tweede nieuwsuitzending. 

• VRIJDAG 

MAANDAG 
16.30 : Ballet tussen hemel en aarde 
— 17.30 : De den en de zon — 
19.00 : Ticnerklanken — 19.25 : 
Zoeklicht — 19.50 : De Weerman — 
19.55 : Sport m ' t kort — 20 00 : 
TV-nieuws — 20.20 : Speelfilm : 
De niet verzonden brief. Russische 
avonturenfilm van Mikhail Kalato-
zov. (Oorspronkeliike versie met 
tweetalige onderschriften) — 22.05 : 
Tweede nieuwsuitzending. 

, 16.30 : De. niet te ketenen godin — 
19.00 : Teletaalles : Frans — 19 25 : 
Tienerklanken — 19.50 : De Weer
man — 19 55 : 'Sport in 't kort — 
20.00 : TV-nieuws — 20.20 ; Reis
routes : Camargue — 21.00 : Gos
pels, gezongen door Marion Wil
liams and her Stars of Faith In de 
Utrechtse Geertekerk — 21 55 : 
Première — 22.40 : Tweede nieuws
uitzending. 

• ZATERDAG 

DINSDAG 
16 30 : Een woning op de bodem 
van de zee — 17.25 : De longen en 
de duif — 19.00 : Gastprogramma 
— 19.30 : Mozaïek — 19.55 : Sport 
In 't kort — 20.00 : TV-nieuws — 
20.20 : Komische films van vroeger 
en nu — 20.55 : Een zaak van alge
meen belang. Kerstspel door John 
Arden — 22.05 : Bethlehem 63 : 
een lied.lesprogramma op Kerst
avond — 22.45 : In Valparaiso — 
23.15 : Tweede nieuwsuitzending — 
23.25 : Muziek van J.-S Bach — 
23 55 : Plechtige Middernaclitmis. 

• WOENSDAG 
11.00 : Protestantse kerkdienst voor 
Kerstmis — 12 00 : Pauselilke Zegen 
« Urbi et Orbi » — 14.00 ; Penelope 
— 14.25 : Voetbal : Rechtstreekse 
reportage uit Pariis van de wed-
striid Prankriik - Bel<?lë — 16.15 : 
Televisum — 19.00 : Ballonvaarders 
boven Munster — 19.40 : Sport in 
' t kort — 19.45 : TV-nieuws — 
20.05 : Hansie en Grietie (Hansel 
und Gretel) : sprookiesopera in drie 
bedrijven van En'jelbert Humper-
dinck — 22 00 : Nu ziit willekome... 
Kerstpoèzie — 22.20 : Tweede 
nieuwsuitzending. 

• DONDERDAG 
15.25 : Als het Kerstmannetje ver
wacht wordt — 15.55 : Vogels on
derweg — 16.30 : Internationaal 
kunstschaatsen — 19.00 : Teken
films voor jong en oud : De Flint-
stones — 19 25 : De wit-rode bal — 
19 35 : Onde'r de klokken van B'ïth-
lehem — 19.55 : Sport m 't ki^rt — 
20.00 ; TV-nieuws — 20.20 : Speel-

10.00 : Teletaalles : Frans — 10.25 : 
Jan Pieters jr — 11.20 : Patria mia 
— 17.00 : Jeugdprogramma — 19.00: 
Reiligieus programma — 19.30 : 
Autorama — 19.55 : Sport in 't kort 
— 20.00 : TV-nieuws — 20.20 : Eén 
tegen allen — 21.35 : Het jaar in 
beeld : een overzicht van de bijzon
derste gebeurtenissen m het buiten
land in 1963 — 22.35 : Het 87e 
politiedistrict : Akelige gelukwen
sen (13e afl.) — 23.15 : Tweede 
nieuwsuitzending. 

Voor uw wlnterlektuur en 
geschenken, koopt boeken 
van uw eigen schrijvers ! 
Marcel Matthijs : « Onder 
de Toren » De enige wer-
keli.1ke repressieroman tot 
hiertoe m Vlaanderen ge
schreven Het boek van de 
aangrijpende waarheid: 
300 blz Ing 115 F: geb. 
145 F < Wie kan dat be
grijpen ? » Een van de be
langrijkste psichologische 
romans van de moderne 
Vlaamse literatuur • 182 
blz ing 65 F; geb 110 F. 
Te bestellen bij de auteur, 
Oedelem Postrek- 43.67.52 

V L A M I N G E N 
die in de Brusselse agglomeratie komt. 

E1S>1 DAT MEN ER 13 IN UW TAAL TE WOOED STA 
bij de openbare besturen, op trams en bussen, m cafés, 
restaurants, hotels, winkels, grootwarenhuizen, banken, 
verzekeringsmaatschappijen en kantoren allerhande. 

GEEFT ZELF HET VOORBEELD : 
Spreekt er uw taal en doet het beschaafd ! 
Toont dat wij — de meerderheid in dit land — 
wensen geëerbiedigd te worden in onze taal, 
OOK en ZELFS VOORAL in de hoofdstad. 

0 T< 'T IS MAAR EEN WOORD 3 
was deze week van de bovenste 
plank. De sfeer was er, de deel
nemers waren over het algemeen 
geestig en alles verliep met de 
gewenste vlotheid. 

Niet alles verliep echter zoals 
sommige mensen het gepland 
hadden. Weliswaar was KoR Van 
der Goten er... maar de geestig-
heden bleven meestal achterwege. 
Eensgezindheid was er overigens 
in dit verband wel : KoR lachte 
niet met de geestigheden van de 
anderen, niemand lachte met de 
praatjes van KoR... 

Maar ondanks dat, we herhalen 
het, haalde Paul van de Velde eer 
van zijn programma l 

0 De twee filmnovellen van 
maandagavond kwamen wat laat, 
zodat we slechts de eerste hebben 
gezien : « Idéé fixe ». Met de psi
chologische toestand van een doof
stomme zijn we niet vertrouwd en 
we kunnen dus niet oordelen of 
de kineast gelukt is in zijn poging 
om tot een dergelijke wereld door 
te dringen. Maar voor de rest was 
het een zeer goed gemaakte rol
prent, zowel naar konstruktie als 
naar beeldregie. Er zat voldoende 
spanning in, fotografisch was alles 
ir. orde en de tekst stoorde het 
verloop niet. 

Een pluim dus voor Jcan-Bap-
iibte Rossi 1 

0 De kat zet dus haar tocht 
over de koord verder. Of het de 
goede richting uitgaat, durven we 
niet zo maar zonder meer beweren. 
We moeten echter eerlijk genoeg 
zijn om toe te geven dat het ook 
niet direkt de slechte richting 
uitgaat. De spanning blijft dus, 
het programma ook... 

Aanbevolen! 
Onze jonge Vlaams-natio
nalistische kunstenaar 

V A L 
ontwerper van Kongres-
herkenningsteken en tal 
van aanplakbrieven voor 
Landdagen enz., vraagt »w 
aandacht en steun voor 
zijn nieuwjaarsgrafiek. 
Stuur hem vandaag nog 
20 F onder gesloten omslag 
aan : VAN AKEN Lode, 
Kouterbaan 45, Malderen. 
U ontvangt onmiddellijk 
zijn reeks van 8 originele 
nieuw jaarkaar ten gedrukt 
met linosneden. 
Voor uw belangstelling en 
steun van harte dank bij 
voorbaat. 

V O O R 
K E N N I S M A K I N G . 

H U W E L I J K 
Schr i j f o m k o s t e l o z e 
brochure , d o c u m e n t a t i e 
en l i j s t en n a a r 

DE 
GELUKKIGE 
TOEKOMST 

P o s t b u s , 11, D e i n z e : 
of n a a r ; 
P o s t b u s . 381, A n t w e r p e n ; 
of n a a r ; 
P o s t b u s . 149. G e n t : 
of naar ; 
P o s t b u s . 231 Brusse l L 
Het ? r o o t e r n s t i g oor-
spronketi . lb V l a a m s Hu-
vcel i lkswerh van ver trou
w e n en w e l s l a g e n voor 
I edereen ! 
De e n i g e B e r o e p s i n s t e l 
l ing voor buwel i . iksbe-
m i d d e l i n g van g a n s o n z e 
N e d e r l a n d s s p r e k e n d e 
t a a i s t r e e k 
Dageli,1ks v e r s c b i U e n d e 
v e r l o v i n g e n . 
S t i p t e g e h e i m h o u d i n g . 

De tekst was deze keer van 
Paul Marien en we kunnen niet 
zeggen dat het ons wild-enloeziast 
gemaakt heeft. Hij heeft de rol 
van de grootmoeder nog verder 
besnoeid en hij liet zelfs Dora Van 
der Groen op het achterplan. 
Anderzijds bracht hij een buiten
staander op het voorplan (Anton 
Peters), wat de balans in dit ye-
val naar de goede kant deed door-
hellen. Maar of dat alles het num
mer gered heeft, we durven er aan 
twijfelen. Het bleef een te onge
wone situatie en de slot-faze was 
te zwak om het geheel af te 
sluiten. 

De kat blijft dus op de koord, 
de hoop dat ze aan de overkant 
geraakt voorlopig ook. 

Jvb. 

ABONNEER NU 

OP DE VOLKSUNIE 

G.BERGERS 
Zocht voor U uit : 
De schoonste 

herenregenmantels 
de beste 

herenkonfektie 
en maakt voor allen 
perfekt passen 

MAATWERK 
In alle prijsklassen 
doe tijdig uw keuze. 

Sint Jansvliet 19 

(Kleine tunnel) 

Antwerpen 

TEL. 33.91.65 

[Diepestraat 44 (tel : 32.44.30) 
A N T W E R P E N 

Alle kwaliteitsspeelgoed 
Spellen voor groot en klein 

Weg met de zorgen 
Bescherm uw goederen 
Dek uw verantwoordelijkheid 

CONST ANTI A 
WIM MAES 
Grote Steenweg 165 -
Telefoon : (03) 39.92.06 
Brand - Leven - Familiaal 

Berchem (Ant). 

Ongevallen 

Ziekenfonds PLANDBIA wettig erkend. 

Keizer Karelstraat 39, Gent — 09/23.52.27. 
Raad van Beheer : Dr. Van Leemputten, Dr. Van Boxe-

laere. Dr. Muysman, Dr. Gilbert, Dr. Van der Sloten, Adv. Ver
niers, Adv. De Rijcke, Adv. Thoeye, Apoth. Chielens. Ir. Deroo, 
Ir. Deroo, Industr. Sturtwagen. 

Verplicht* ziekteverzekering voor Zelfstandigen. 
Vanaf 1-1-1964 kunnen, en uiterlijk op 1-7-1964 moeten alle 

zelfstandigen vejplicht verzekerd zijn tegen ziekte en invali
diteit (Wet 9-8-1963) bij een wettig erkend ziekenfonds. (Deze 
verzekering zal niet volledig zijn maar enkel de grote risico's 
dekken). 

Het ziekenfonds PLANDRIA is inmiddels uitgegroeid tot de 
voornaamste Vlaamse Mutualiteit, met sekties verspreid over 
het Vlaamse land. Wij verwachten dan ook dat de Vlaamsvoe-
lende zelfstandigen, tot hiertoe nog niet aangesloten, onze ran
gen zullen vervoegen. ' • • 

Steunende op de ervaring willen wij nochtans de zelfstan
digen, vrije beroepen en landbouwers, die de leeftijd van 55 
jaar — maximale leeftijdsgrens voor " aansluiting — nog niet 
bereikt hebben, aanraden zich volledig te verzekeren en zich 
niet te beperken tot het wettelijk verplicht minimum. Dit geldt 
des te meer voor de jongeren omdat de betrekkelijk kleine 
maandelijkse bijdrage niet opweegt tegen de voordelen die een 
volledige ziekteverzekering biedt, 275 F per maand, en dit voor 
gans het gezin, schoolgaande kinderen tot 25ste levensjaar in
begrepen. 

Met F.C. rekening en telefoon kan men rechtstreeks bij het 
sekretariaat aan.sluiten. 

Afsnijden en in open omglag als drukwerk, 50 et., naa r het 
centraal sekretariaat sturen. 

Ondergetekende, 

wonende 
straat, nr 

te 
Telefoon : 
Wenst inlichtingen, zonder verbintenis. 
Wenst het bezoek te ontvangen van een afgevaardigde van 

PLANDRIA. iefi^t op de volgende dag(en; 
zo mogelijk om uur. 

Handtekening, 
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ANTWERPEN 

Jong-Vlaairse Studentengemeen-
sschap J.V.S.G. 

1961-1964. 
Driejarig bestaan. 
15 uur : Akademische zitting in 

« e fetstzaai van de V.T.B, St. Ja-
«cobsmarkt 45, Antwerpen. 

Zullen het woord voeren : Paul 
3Daels, voorzitter V.V.B.; Wllfried 
T^ar tens , hoofdbestuurslid V.V.B.; 
: 3 r u n o Goffin, ondervoorzitter 
-J.V.S-.G.; Rudi Degryse, algemeen 
ffiekretaris J.V.S.G.; Hugo Haazen, 
-yoorzitter gouw Brabant J.V.S.G. 

18 uur : Receptie voor de geno-
•(digden. 

20 uur : Groot bal in de zaal 
«« Sas », Quellinstraat, Antwerpen, 
met de gekende Dixieland Band. 

Uitnodigingen voor de akademi-
•sche zitting en inkomkaarten voor 
he t bal zijn te bekomen op het 
algemeen sekretanaat , Vlaams 
Huis « Peter Benoit », Pranknjk-
lei 8, Antwerpen, tel. (03) 32 47.35. 

Uren van het sekretariaat : 12 
•tot 13 uur 15 iedere werkdag. 19 
uur 30 tot 20 uur ieden-e werkdag, 
14 uur tot 19 uur 's zaterdags. 

EKEREN 

Kolportages. 
Op 23 en 24 november jl. werd 

met suexes in 'n paar wijken van 
onze gemeente gekolporteerd. De 
Terkoop gaat steeds in stijgende 
ujn! 

Jongeren die verlangen deel te 
nemen aan deze kolportages kun
nen zich aanme'den bij Piet Jans-
sens. De Beukelaerlaan 7 te Eke-
ren, of bij een der andere bestuurs
leden. 
SoLiaV organisaties. 

Wij wijzen nogmaals op het 
groot nut, in enze strijd, van de 
Vlaams - nationale sociale instel
lingen. 

Arbeiders en bedienden voor wie 
« Vlaanderen eerst » geldt, bre
ken met de kleur-syndicaten en 
sluiten aan bij het A.V.V. (Alge
meen Vlaams Vakverbond). 

Alle inlichtingen desbetreffend 
zijn te verkrijgen bij Leo Van Bo
ven, Groot Hag«lkruls 134, die zich 
hiertoe te uwer beschikkmg houdt 
ledere maandag van 19 uur tot 20 
uur. 

Het is "n zelfde Vlaamse plicht 
lid te worden van de Vlaamse Zie
kenkas. 
AfdelingsKven. 

Voor al wat de afdeling betreft 
en alle inlichtingen betreffende 
de partij en onze actie in het al
gemeen wenden belangstellenden 
zich tot : Piet Volant, voorzitter, 
Willy Staeslei 79 (Mariaburg). 

MECHELEN 

De kongresvoorzitter Ir. Oskar 
Renard bedankt nogmaals de flin
ke ploeg helpers van Mecheien on
der leiding van Herman Kelder-
mans, Frans Gillis, Iwein van de 

Voorde. Herman Denef en Pons 
van de Werf. 

KONINGSHOOIKT 

De afdeling Koning'hooikt wordt 
als tiende afdeling in het arron
dissement Mechelen gesticht op 
zaterdag 28 december te 20 uur. 

Spreken : de heer Claes, arron
dissementeel organisatieleider en 
Wim Jorissen, algemeen part i j -
sekretaris. 

ST KATELIJNE-WAVER 

Groot bal van de Vlaamse Kring 
op 28 december in zaad Lux, Ka-
telijne-Centrum, met het bekend 
orkest Stan Phüips. 

Eerste dans : 20 uur. 
Iedereen welkom! 

LIER 
Op 28 december te 15 uur in 

feestzaal « De Kroon » : kerstfeest 
van de Volksunie Lier voor de le
den. 

Program : 
Optreden van een goochelaar. 
Afrollen van een fihn. 
Kerst'lederen. 
Uitdeling van geschenken aan 

de kinderen van 2 tot 10 jaar. 

BRABANT 

BRUSSEL 
Werkgroep rijksgebied. 

De verdere organisatorische uit
bouw van de partij in het rijksge
bied Brussel werd op de werk-
groepvergadenng van 12 decem
ber besproken. 

Om dat belangrijk vraagstuk 
ten gronde te kunnen afwerken 
werd beslist dat de volgende werk
groepvergadering zal plaats heb
ben op donderdag 9 januar i te 20 
uur op het hoofdsekretariaat, sa
men met de voorzitters en sekre-
tarissen van al de Brusselse afde
lingen en kernen 

De gemeenteverkiezingen zijn op 
komst en gezien de werkelijk onbe
vredigende 'Vlaamse drukking, 
welke thans van de kleurpartijen 
in Brussel uitgaat, zijn deze ver
kiezingen in het Brusselse voor de 
Vlamingen van het allergrootste 
belang. Alle afdelingsbesturen ge
lieven zich dan ook tegen 9 ja
nuari grondig te dokumenteren. 

STEENOKKERZEEL 
Deze gemeente komt op zondag 

22 december aan de beurt voor de 
verkoop van ons blad. Bijeenkomst 
van de propagandisten te 9 uur 
achter de KVS of te 9 uur 30 aan 
de kerk van Steenokkerzeel. 

VORST-SINT-GILLIS 

Onder de dynamische leiding 
van onze kantonnale gevolmach
tigde, en met de onbetaalbare 
steun van de mensen van Ukkel, 
zijn wij erin geslasigd, na slechts 
14 maanden werking, de reuze-af
deling Vorst - Ukkel - Sint-Gillis 
op te splitsen in twee zelfstandige 
afdelingen : Ukkel enerzijds en 
Vorst - Smt-GiUis anderzijds. 

Automohïlisten aandacht 
't wordt winter. Denkt voortijdig aan uw banden. Laat 
uw afgesleten banden herrubberen binnen de 24 uren en 
dit met 50 t.h. besparing bij : 

MOUS L. 
G R O T E BAAN 107 

S I N T N I K L A A S - W A A S 

T E L E F O O N 76.30.01 

^ Nieuwe banden, de beste merken tegen de voordeligste prijs 
I Ocasies en Reparaties 
I Uitbalanceren der wielen 

Verkoop van Batterijen Varta. Uw oude wordt overgeno
men. Voorbeeld : 1 batterij kost 1000 F U betaalt 200 F, 

Benzine APO 60 centiemen onder de prijs. 

Zondag, 8 december had de 
stichtingsvergadering van onze af
deling plaats. 

Een bestuur werd verkozen als
ook een afgevaardigde bij de ar-
rondissement-sraad. De verkiezing 
verliep onder toezicht van onze 
kantonnale gevolmachtigde en een 
afgevaardigde van het arrondisse-
mentsbestuur. 

Op dezelfde samenkomst werden 
de be.'ïluiten voor het kongres van 
Mechelen besproken en een amen
dement aangenomen op de rezo-
luties betreffende de gi'ondwets-
wijziging. 

De nieuwe Biusselse afdeling 
Vorst - Sint-GiUis is voor goed 
van wal gestoken. De 38 eerste le
den worden er weldra 100 en 
meer! Dank aan allen, die ons 
hielpen! Van ons hoort men nog 
meer. 

LIMBURG 

Deelname aan het kongres. 

We stelden met ge noemen vast 
dat, ondanks het zeer slechte we
der, ds VOO naamste afdelingen 
hun vertegenwoord gers naar het 
kongres afgevaardigd h a d d n . Zo 
bemerkten we de afdelingen Ker-
kom, Genk, Lanaken, Hasselt, 
Nieuwerkerken, Maaseik. 

HASSELT 
Tijdens de voorbije week kwa

men de bestuursleden van de bei
de Limburgse arrondissementen 
samen te Hasse't, De besprekingen 
werden geleid door Ir. Olem Cole-
mont. 

Van een paar belangrijke afde
lingen was. spijtig genoeg, geen 
enkele vertegenwoordiger aanwe
zig, o.a. St. Truiden en Bi'zen. 

HALEN 

De afdelingsvei gader ng kende 
een zeer goede opkomst en kader
leden bespraken hoofdzakelijk de 
abonnementen- en ledenwerving. 

NIEL-BIJ-AS 

Ons provincieraadslid Joris De-
graeve hield te Mechelen op het 
VU-kongi-es het referaat over de 
sociaal-economische problemen 
We feliciteren drs. Degraeve voor 
zijn uitstekend referaat. 
MAASEIK 

Ook deze week werd de groot
ste activiteit ontplooid m de af
deling Maaseik. Naast nieuwe 
abonnementen werden weerom een 
twintigtal lidkaarten binnenge-
stuurd. 

Werkelijk een voorbeeldig be
stuur ! 

OOST-VLAANDEREN 

AALST 
Op zondag 22 december, kolpor-

tage te Haaltert . Samenkomst 
« De Vriendschap », Kerkstraat , 
Aalst, te 8 uur 30. 

GENT 

De Volksunie-Distrikt Gent 
dankt langs deze weg al haar pro
pagandisten die zich gedurende 
he l j aa r 1963 zo daadwerkelijk en 
vrijwillig hebben ingezet tot ver
spreiding van de Volksunie-ge
dachte. Dit jaar blikken wij terug 
op tal van kolportages, propagan-
datochten en uitdeling van dui
zenden pamfletten in Gent en 
aangrenzende gemeenten. 

Volgend jaar dient echter dub
bel hard gewerkt. Wij rekenen op 
allen die de Volksunie genegen 
zijn, opdat zij hun daadwerkelij
ke steun niet zouden nalaten. Al
le vrijwilligers melden zich bij de 
heer G. Dekeyser, Onderbergen 57, 
Gent. 

Het komende werkplan wordt 
weldra medegedeeld. 
Sociaal Vlaams Hu'.debetoon! 

Op zaterdag 7 december ging in 
café « Rome » de stichtingverga
dering door van het Sociaal Hulp
betoon, dat tot doel heeft de min-
derbegoede of behoeftige 'Vlamin
gen in deze winterperiode te hel
pen. 

De inrichters kunnen reeds op 
een groot succes bogen : op am
per 10 dagen tijds zijn reeds 19 
steunende leden ingeschreven die 
hun steentje zullen bijdragen voor 
dit mooie initiatief. 

WERF NU ABONNEMENTEN! 

'Vlamingen, gij die weet waar 
ellende heerst, laat het weten. Wij 
zullen helpen in de mate van het 
mogelijke. 

Schrijf ons : wij komen bij U 
ten huize. 

Alle briefwisseling of inlichtin
gen te sturen aan : R. De Mae-
schalk, Langesraat, Ledeberg. 

Vo'gende bijeenkomst op zater
dag 18 januari 1964 in café Rome, 
Kleine Vismarkt 3, Gent. 

Lidgeld voor leden : 10 P per 
maand. 

Help ons helpen. 

WEST-VLAANDEREN 

DIKSMUIDE 

Op zondag 22 dec. om 15 uur 
vergadering voor al degenen die 
medegewerkt hebben aan het St. 
Niklaasbal, 

Vereffening der verkochte kaar
ten. 

Deze vei-gadering gaat door in 
het « Vlaams Huis », IJzer laan 83, 
Diksmuide. 

Werf tochten. 
22 dec. : Admkerke : verzamelen 

Om 9 uur aan de kerk te Admker
ke en om 8 uur 30 «Vlaams Huis», 

70EKERTJ 
Voor Inlassen en antwoorden op 

aoekertjes één adres : algemeen 
sekretariaat M. Lemonnierlaan 82 
Brussel, tel. 11.82.16. 

5 F per lijn, minimum vier lij
nen. 

Gelegenheidskelner zoekt vaste 
betrekking in Vlaams drankhuis. 
Schrijven kantoor blad R.R. 

110 
All. jonge man, werkman, verl. 

kennismak, voor huwelijk met VI. 
voelende jg vrouw of weduwe 30-
40 j . (kinderen geen bezw.). Schrij
ven kantoor blad Van R. 

111 

Geen pijnlijke voeten meer : ge-
diplom. voetverzorger komt bij U 
aan huis (Antwerpen en omliggen
de). Voor afspraak tel. 03-38.20.59. 

112 

Deftig en eerlijke heer 35 jaar 
wenst werk als autovoerder te 
Schoten of Merksem. 5 dagenweek 
en n a 17 uur vrij gewenst. Schrij
ven Deridder, Llndenlel 123, Scho
ten. 

113 

Meisje gevraagd voor kinderen 
en huishouden vanaf 2-1-64 — in
wonend te Schilde bij Antw. Zich 
aanb. na 19 uur of schrijven : De 
Laet, Kolonielaan 44, Antwerpen, 
tel. 03-38.49.68. 

114 

ionge man, 32 jaar , staatsbe-
diende, gesch. verlangt kennisma
king voor huw. gesch. of weduwe. 
Schrijven kantoor blad. Hof. E. 

115 

Jongste vrouw, bediende, 16-18 j . , 
gevr. In nieuw bedrijf Leuven-He-
verlee. Toekomst vr toegew. des-
kund. element. Schr. blad n r 116. 

Diksmuide. 
29 dec. : Dik,smuide : verzame

len om 9 uur in « Vlaams Huis ». 

KOEKELARE 

Op 28 december a.s. om 20 uur 
gaat in de zaal Monty een groot 
bal door, ingericht door de VI. 
Vriendenkring van het Hout'.and. 
LUC van Hoe selt en zijn ensemble 
spelen er ten dans. 

Iedereen van har te welkom op 
deze gezellige avond. 

THIERBRAU 
Leuven - Antwerpen 
Kerst- en Nieuwjaar-

revelion 
met stemming 

DORTMUNDER 
Thierbrauhof I 
te Leuye» 

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

DORTMUNDER 
Thierbrauhof II 
Groenplaats 33 te Antwerpen 

prima koud buffet. 
Open dag en nacht. 
Zalen voor vergaderingen 
enz... 
Van nu af, Herman Segers, 
oude baas van Monopol 
Gent, aan de tapkraan. 
• 

DORT-BIERKELDER 
Oude Markt 22 Leuven 

Schoonste bierkelder 
van het land. 
• 
Niet vergeten dat men In 
de drie lokalen de echte 
Dortmunder Thierbrau 
drinkt, met de 2 Hertjes. 

Niet vergeten : weldra 
Dort Thierbrauhof III 
te BrusseL 
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MERKSEM 

Abonnementen. 
Wij doen een beroep op al onze 

leden en medewerkers om door 
het bewerken van familieleden en 
kennissen mede te helpen bij het 
werven van nieuwe abonnemen
ten. 

Op zondag 22 december, van 
tien tot een uur v.m. wordt een 
grootse kolportage ingericht in on
ze gemeente. 

Reeds tien man hebben zich 
aangeboden om mee te gaan, maar 
wij moeten met twintig man op 
de s t raat komen. 

Wie helpt nog mee? 

Vossenbal. 
Onze Vlaamse Oudstrijders ge

ven op 21 december in de zaal 
f Sfinx » hun eerste gi'ote dans
avond Het moet voor ieder Vla
ming van Merksem een plicht 
zijn op deze avond door zijn te
genwoordigheid zijn simpatie te 
betuigen aan de Vossen, 

VOORKEMPEN 

De vorige weken kenden onze 
prcH>agandatochten een waar suk-
se& 

De strijd gaat onvermoeid ver
der. Ziehier het programma voor 
december : 

Zondag 22 december : Oelegem, 
Wie helpt nog onze propaganda-

ploeg versterken? 
Telkens verzamelen om 9 uur 

aan het sekretariaat te Schilde en 
om halftien aan de kerk van de te 
bewerken gemeente. 

B R A B A N T 

ANDERLECHT 

I n Januari zal een grote voor
lichtingsvergadering gehouden wor
den over het Volksunieprogram
ma, uitgestippeld door het Kon-

BE CO 

Aanbevolen 
Huizen 

Tot 40% KORTING 
Huish. App. Radio-TV-

Bandopnemers... 
37 92.57 ELAGRO 38.74.68 
De Damhouderstr. 23 Ant. 

Plastic vloer en trapbedek-
klngen Deliflex - Taplflex 
enz. Inlichtingen : 
Claessens-Cornelis Schut-
str. 18 Deurne - T. 36 13.12 

Bezoek het Payottenland 
Gueuze - Kriek 

goede spijzen vindt U in 
afspanning 

((DE KROON o 
O.L.V.-Lombeek (054)32381 

Voor al uw Vlaamse lektuur 
Een adres 

Boek- en dagbladhandel 
Paul BEQUET 

Nassaustraat 6 Antwerpen 

«Vlaams Huis» Knokke 
Kamers - vol pension -

gezellige sfeer, 
Vermindering v. groepen 
Elisabethl. 105 - T. 632.70 

Geniet van de lekkere 
koffie « De Olifant > 
in het Vlaams Huis 
« PETER BENOIT » 

Frankrijklei 8 Antwerpen 

Voor uw modern interieur: 
EURO-DOMI 

Kruidtuinlaan 6. Brussel 
met : Geschenken-kelder 

gres 1964, en over het probleem 
Brussel. Als sprekers worden ge
vraagd Dr Anciaux en volksvert. 
Daniel Deconinck. I n m a a r t of 
april volgt dan het groot volksbaV 
met Peter Philips. Zaal voor de 
beide acties : « Sint Anna » in de 
St. Guidonstraat (tussen het Dap-
perheidsplein en het Astrldpark). 

BRUSSEL 

Op zondag 29 da;ember te 16 
uur in de Brialmontzaal, Brial-
monstraat 11 te Brussel 3 : luis
terrijk Kerstfeest van Blauwvoet-
vendels, Vl. Meisjesscharen en 
Vriendenkring Groot-Brussel. Op
treden van jongens- en meisjes
koor en van Jef Burm. 

Deelname in de onkosten : 25 P. 

BRUSSEL 

Donderdag 6 februari, donderdag 
5 maar t en donderdag 14 mei 1964, 
telkens te 20 uur in het lokaal 
« Luxor », Paviljoenstraat 56 te 
Schaarbeek, wordt door de Schaar-
beekse Kuituur- en Studiekring een 
vergadering belegd, waarop geken
de sprekers zullen handelen over 
aktuele problemen. 

Zaterdag 8 februari te 20 uur 
zorgen de afdelingen Vilvoorde en 
Machelen voor een schitterend ai'-
rondissementeel bal m de zaal «De 
Witte Leeuw» te Vilvoorde. 

Zondag 23 februan te Dworp 
beleggen de arrcaidissementen 
Brussel en Leuven hun arrondis-
sementele kaderdag. 

Zaterdag 4 april geeft de afde
ling Schaarbeek haar jaarlijks ge
zellig samenzijn. 

De afdelmgen gelieven bij het 
opmaken van hun winterprogram
ma met deze vastgelegde datums 
rekening te houden 

Werftochten. 
Na de reeks werftochten, die 

thans begonnen is in het kanton 
Zaveniem, komt de beurt aan het 
zuiden van ons arrondissement. 

Dit op speciale aanvraag uit de 
gemeente Heme en uit de ge
meenten Sint - Pieters - Kapelle 
en Bever, die op 1 september 1963 
voor goed bij Vlaanderen kwamen. 
Er wordt dringend beroep gedaan 
op al de afdelingsbesturen om tel
kens een paar leden af te vaardi
gen voor deze allerbelangrijkste 
werking. De eerste afspraak is op 
zondag 22 december te 9 uur ach
ter de KVS of te 9 uur 30 aan de 
kerk van Steenokkerzeel. 

LEUVEN 
Zoals aangekondigd ging de 

tweede openbare vergadering van 
de Vlaamse Federale Studenten-
unie, met E.P. Brauns s.j. door op 
11 december 1963. De ruime boven
zaal van « Huize Erasmus » zat 
proppensvol entoesiaste studenten 
en Leuvenaars die alzo onze ver
gadering tot een succes maakten. 
Voeg daarbij dan nog de eminente 
spreker die onmiddellijk gans de 
zaal in de ban van zijn begeeste
rend woord had en men kan zich 
de sfeer die er heerste voorstellen. 

Na deze gpestelijke spreker, die 
ons leerde wat werkeUjke ver
draagzaamheid moet zijn, zijn we 
zo gelukkig reeds een volgende 
vergadering te kunnen aankondi
gen, nl. Daniel Deconinck, onze 
sympatieke volksvertegenwoordi
ger, die de grondwetsherziening 
komt bespreken en ons de oplos
sing voor dit probleem zal weten 
te geven. Verdere inlichtingen zaïl-
len in dit blad later bekendge
maak t worden. 

HERMES 

SCHOOL 
54 Zuidiaan 

211 IM Lemonnieriaan 
Tel. 11.00.33 

Brussel 

VOLLEDIGE 

SEKRETARIAAT-

KURSUS 

algemene handelsopleiding 

Schoolgeld : maximum 

8.000,- F per jaar of 

3 maal 3.000,- F 

met recht op Kindergeld 

• 
De school waar Vlamingen 

zich thuis voelen. 

Beter en voordeliger 

Met al deze drukke aktiviteiten 
Is het vanzelfsprekend dat wij 
geld nodig hebben; daai-om nog
maals zeer snel « ize postrekening 
•waarop we enkele royale nieuw
jaarsgiften verwachten : Krediet
bank Leuven (750) 12.202.83. 

Dank bij voorbaat. 

KLiMTICH 
Grot« dansavond op zaterdag 25 

jan. 63. 

STEENOKKERZEEL 

Dit is de tweede gemeente van 
het kanton Zaventem, die voor de 
verkoop van ons blad in aanmer
king komt. Het bestuur, dat ver
antwoordelijk is voor deze ge
meente, gelieve alle aktleve ele
menten uit de omgeving op te 
trommelen om aan dit uitzonder
lijk nuttige werk deel te nemen. 

Bijeenkomst op zondag 22 de
cember te 9 uur achter de KVS 
of te 9 uur 30 aan de kerk van 
Steenokkerzeel. 

TERNAT 

Op zondag 22 december wordt 
een herdenkingsplechtigheid voor 
de op 8 januar i 1963 overleden 
V.O.S.-ser August Cooremans in
gericht. 

Te 11 uur plechtige H. Mis, 
waarna optocht naar het graf en 
inhuldiging van de Heldenhulde-
zerk en toespraak dóór dhr C. De-
geyndt. Tot slot bloemenhulde 
waarvoor ieders deelneming wordt 
gevraagd. 

UKKEL 

Het ontwerp-statuut voor een 
Rijksgebied-Brussel, opgesteld door 
onze voorzitter Michel Vanthour-
nout, werd niet enkel goedgekeurd 
door de Volksuniewerkgroep-Groot-
Brussel en aanvaard als bazispro-
gramma voor Brussel en als eer
ste s tap naa r Brussel-Federale-
Bondshoofdstad, maar op 17 no
vember laatstleden werd het Ont-
werp-Vanthournout nu ook be
kroond met de speciale prijs van 
he t Davidsfonds-Hoofdbestuur en 
het Gouwbestuur-Brabant. Boven
dien hebben een aanta l personali
teiten uit het W O , de VVB en 
het Aktiekomitee hun bewonde
ring uitgesproken voor dit machtig 
stuk wetgevend werk. 

In elk geval is hiermee de grond
slag gelegd voor een eensgezinde 
werking van de Volksunie en de 
meest konsekwente en durvende 
strijd- en kultuui-verenigingen. 
Het Davidsfonds is beslist niet 
meer de achternahinkende paro
chiebond, die men er enkele ja
ren geleden nog had kunnen in 
zien; het Davidsfonds s taat met 
ons : vooraan. 
VILVOORDE 
Arrondissementeel bal. 

De inrichting van het arrondis
sementeel bal. dat dit jaar zo'n 
groot sukses kende in Schepdaal, 
wordt deze maal verziekerd door 
de afdelingen Machelen en Vil
voorde. 

Alle afdelingen gelieven nota te 
nemen van de da tum : 8 februari 
1964. . 

O O S T - V U A A N D E R E N 

AALST 
Op zaterdag 28 december e.k. 

vindt in het lokaal « De Vriend
schap » het 3de elndejaarsfeest 
plaats van de Kuituur- en Ont
spanningskring «De Vriendschap». 

Alle Vlaamsvoelenden van Aalst 
en omgeving zijn welkom. 

Laat U tijdig inschrijven : 120 F 
per persoon. 

I n het lokaal «De Vriendschap», 
Kerkstraat 9 Aalst, tel. 261.50. 

Bij Luk Rombaut, Molendreef 7 
Aalst. tel. 217.66. 

DENDEBMONDE 

Alle leden en symp. uit Dender-
monde en omliggende worden 
langs deze weg om verwittigd dat 
er kerstbomen en kaar ten te be
komen zijn aan de prijs van 35 F 

stuk en 25 F pakje van vier dub
bele kaarten, met omslag gratis 
thuis besteld. 

Voor de komende feestdagen 
geen zorg om geschenken : er is 
van alles te bekomen (IJzertorens-
hangers, enz.), te bezichtigen in 
het Vlaams huis Ros Beiaard te 
Dendermonde. Maak gebruik van 
deze gelegenheid en steun Uw ver
eniging. 

Bestellen op het afdelingssekre-
teriaat te Grembergen Dijk-
s t raat 18. Telefoon (052)21925. 

HAMME 

Gevraagd : uitbater voor het 
« Vlaams Huis ». Gevestigd klien-
teel, gewaarborgde broodwinning. 
Zich wenden of schrijven :dr. J. 
Van Boxelaer, Margote 105, Wi
chelen (tel. 052-434 03). 

DENDERLEEUW 

Dertig hoofdleden der afdeling 
zaten op 8 december aan de dis 
en deden zich te goed aan de lek
kere schotels. 

Dr. Van Leemputten, onze ver-
kozene, was de eregast en hield 
een korte maar krachtige tafel
rede. 

In de namiddag, toen de echt
genoten en kinderen de vaders 
kwamen bijstaan, werd het lokaal 
« De Klok » als het ware overrom
peld. 

Toen Sinterklaas zijn intrede 
deed .steeg uit de vele kindermond
jes een luid hoera op. Meer dan 
vijftig ledenkinderen beneden tien 
jaar namen gretig hun pakje in 
ontvangst. 

De dag eindigde in de beste 
stemming. 

Na dit welgeslaagde feest dienen 
alle bestuursleden deze week de 
geplande huisbezoeken tot het 
werven van abonnenten uit te 
voeren. Onze afdeling mag niet 
ten achter blijven ten opzichte 

GfDla Uut: 
e i A Z ( N en MONTURW. 
G n t H voor verzekerden. 
Htole'ingen In eigen «rerVfuirfc 

WaHer ROLAND 
_ Sediplomeertl Oplieler — 
KwbtrMl. 58 — Antw«rp«n 
BM «.o.*- op •« ' kuiwumni* q 

Ttlefeont UMM 

der andere afdelingen uit het ar
rondissement. 

WAASLAND 

Steungelden voor de aankoop 
van afdelingsvlaggen worden met 
dank aanvaard op p.c. nr. 325.33 
van de Kredietbank te Sint-Ni-
klaas voor het nummer 4713 van 
de Volksunie. 

WEST-VLA A N D E R E N 

BRUGGE 

Kolportages. 
De vo.gende kolportage gaat door 
te St. Andries en wel op zondag 
22 dec. a.s. Samenkomst te Brug
ge, Minderbroedersstr. 24 te 9 uur 
30. Alle beschikbare krachten wor
den verwacht om de zo belangrij
ke en uitgestrekte gemeente St. 
Andries te bewerken 
Oproep tot de handelaars. 

De handelaars worden eraan 
herinnerd dat zij een aanbeveling 
voor hun zaak kunnen laten op
nemen m het arr. kontaktbiad 
« de Bezem »; het eerstvolgende 
nr van dit blad zal begin jan. 64 
verschijnen. Voor alle inlichtin
gen : Minderbroedersstr. 24, Brug
ge, tel. 375.99 

Hernieuwing obunnementen. 
Wie in de onmogelijkheid was 

z'n abonnement aan het postbe-
heer te hernieuwen, kan altijd 
nog bij de plaatselijke proi>agan-
disten terecht Wenst u opnieuw 
te worden bezocht, geef dan au .b . 
bericht op adres Minderbroeders
str. 24, Brugge (tel. 375 99). 

DIKSMUIDE 

Werftochten. 
Zondag 15 dec. : Esen en Vlads-

lo. 
Zondag 22 dec. : Adinkerke. 
Zondag 2 dec. : Diksmuide. 

GELD 
voor iedereen ! 

Op gewone handtekening 
en onder de strikste 
geheimhouding, zonder 
onderzoek bij geburen of 
werkgever. 
Terugbetaling in 
12, 18,24 of 36 maanden. 

Tel: (02)22.63.48 

IN MEMORIAM 

Verleden week ontviel aan de 
afdeling Schaarbeek weer een 
trouw lid : mevrouw weduwe Jef 
Vatlet. Evenals haar echtgenoot, 
die enkele maanden geleden over
leed, was zij een kranig voorbeeld 
van onkreukbare trouw. Zij hield 
er bv. dit jaar nog aan aanwezig 
te zijn op de belangrijke betogin
gen te Wemmei en te Wezembeek-
Oppem, aldus het voorbeeld ge
vende aan vele jongeren. Namens 
het arrondissementsbestuur Brus
sel en namens de afdeling Schaar
beek wordt aan haar familie inni
ge deelneming betuigd. 
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DE EIGENTIJDSE WEG 
H ET kontakt met de basis is de 

sleutel tot de politiek. 

Op ons jongste kongres hebben we van de ba
sis weer enkele dingen gehoord, die we met 
vrucht ter harte mogen nemen en waarover we 
enke'e artikels zullen schrijven. 

Een van onze mijnwerkers-kaderleden uit 
Genk klampte me aan en begon over ons b'ad 
waarmee hij maar moeilijk, zei hij, bij de door
snee mijnwerkers kon doordringen. «Men 
schrijft wel reeksen artikels over Zuid-Afrika 
en over de geschiedenis van de Vlaamse Bewe
ging, maar nooit wat over de mijnwerkers », 
krijgt hij te horen. 

Is de kritiek juist ? 

D 'E gewone man, die vecht voor 
zijn dagelijks bestaan, heeft geen belangstelling 
voor ideologie. Voor hem is het primum vivere 
harde werkelijkheid. Alleen in de kringen, die 
daarvoor nooit hebben moeten vechten, zal men 
daarover de staf breken. Ten onrechte. 

Ons volk is nu eenmaal geen myte. Het is sa
mengesteld uit konkrete mensen van vlees en 
bloed. Wij hebben er niets aan, erover te dromen 
en het te idealiseren En zij nog minder. Wij 
moeten de volksmens konkreet zien in zijn 
moeilijkheden en bij hem staan. Aan een intel-
lektueel politiek klubje heeft hij niets Tenzij 
het zou denkwerk leveren uitgaande van de kon
krete toestanden. Maar daarvoor moet het deze 
toestanden weer juist kennen en dat leert men 
niet vanuit een zetel. 

f l L te graag schrijven wij, 
Vlaamse intellektuë'en, over dingen die wij in
teressant vinden om onder elkaar te bediskussi-
eren. Wij werden zo aan de universiteit gevormd 
en misvormd. Of beter gezegd : wij vermogen 
het vaak niet, onze universitaire gewoonten af te 
leggen. Diskussies over geschiedenis en ideo'ogie 
zijn akademisch gezien interessant genoeg, maar 
stemmen zijn daar niet mee te halen. En stem
men hebben we nodig, zo niet zullen de anti-
Vlaamse kleurpartijen het verder voor het zeg
gen hebben in dit land en niet wij. 

D 

R EALISME hebben we nodig. 
Het realisme om naar de volksmens te gaan. 

Zo alleen kunnen wij politiek wat opbouwen. Zo
lang wij in kleine kringetjes zaten te diskussi-
eren over het verleden van de Vlaamse strijd of 
over ideologie, vertegenwoordigden wij onszelf. 
Sinds we onze strijd ruim sociaal-ekonomisch 
zijn gaan grondvesten, is de volksmens wat voor 
ons gaan voelen En hij heeft gelijk. De geschie
denis van de Vlaamse Beweging is interessant in 
zoverre dat onze voorgangers gevochten hebben 
voor de ontvoogding van ons volk. Wij huldigen 
ze echter best niet door altijd over hen te pra
ten maar wel door hun ontvoogdingswerk voort 
te zetten. En wij moeten die strijd voortzetten 
niet door het verleden nog eens te wil'en her
halen maar wel door het eigentijds te doen. 
Want tenslotte hebben zij dat ook zo gedaan. 
Elke episode van de Vlaamse Beweging is ver
schillend omdat ze eigentijds was. 

Echte Weense romantiek bl] kaars

licht en Schrammeimuziek In het 

Tiener Cafe azum Seppl» 

Mechelsebaan 64 - Rijmenam 

(baan Mechelen-Keerbergen). 

Koop uw likeuren - wijnen en zomeer 
tegen groothandelspnjzen bij 

GROOTHANDEL F.S. 
Liersesteenweg 372 - Mechelen 
Telefoon : (015) 14909 

Kosteloze verzending bij hoeveelheid 
Tevens alle artikelen voor cafe's en restaurants. 

E vorige generatie intellek-
tuelen is hoofdzakelijk tot de Vlaamse Bewe
ging gekomen op grond van een politiek-kultu-
rele ideologie, de huidige komt in overgrote 
meerderheid daartoe op grond van sociaal-eko-
nomische motieven. 

Dit laatste geldt a fortiori ook voor de volks
mensen, die in steeds groter aantal bij on7P I 
gelederen aansluiten. 

Daarom ook zijn de besluiten van de sociaal-
ekonomische sektie van ons kongres van vorige 
naweek zo belangrijk. 

Het was overigens met praktisch algemeen
heid van stemmen dat volgende leidende ge
dachte a's samenvatting er vooraan bijgevoegd 
werd : 

«De Volksunie erkent dat de politieke en kul-
turele ontvoogding van het Vlaamse volk niet 
mogelijk is zonder sociaal-ekonomische ont
voogding, waardoor het in ziin brede lagen 
meer rechtstreeks aandeel en zeggenschap in 
eigen welvaart bekomt. 

Zij erkent zodoende dat de politieke demo-
kratie niet alleen een federale inrichting van 
de politieke machten vraagt, maar ook moet 
leiden tot meer ekonomische en sociale demo-
kratie en deze ook onderstelt ». 

Onder algemene toejuichingen werd ook een 
tekst, waarbij aangedrongen werd op het stel
selmatig uitdragen van de idee van de sociale 
en ekonomische demokratie, geestdriftig goed

gekeurd. Men vindt hem eveneens in de beslui
ten. 

Onze propagandisten kennen dus hun lei
draad voor de volgende maanden. 

O OCIALE én ekonomische de
mokratie in strijd met het franstalig grootka
pitaal, dat het paternalisme en het konserva-
tisme wil in stand houden tot eigen voordeel, 
federalisme in strijd met de kleurpartijen en 
het uitdragen van deze beide ideeën in alle 

volkslagen : dit is samenvattend de inhoud van 
ons kongres. 

Terwijl wij dus de toekomst van ons Vlaamse 
volk willen veilig stellen, kongresseerde de CVP 
in het spoor van de BSP en keurde de dwee-der-
de-grendelgrondwet goed, die de Vlaamse ach
terstand en achterstelling zal kUsjeren en in
stitutionaliseren. 

Een grootser Hertoginnedal is in de maak. En 
zoals ze Hertoginnedal steeds ophemelden, zo 
is de vaandelvluchtige heer De Saeger, over
werkt en ziek, thans al bezig zijn nieuwe ka-
tastrofale nederlaag als een zege voor te stel
len. « De twee-derde-meerderheid zal de 
Vlaamse verworvenheden beveiligen », ver
klaarde hij vorige maandag te Denderleeuw. 

Welke zijn die Vlaamse verworvenheden? 

Niet alleen onze lagere lonen en onze pen-
delarbeid, maar ook het verlies van grote stuk

ken Vlaams grondgebied langs de taalgrens en 
rond Brussel, ook de 50 % ambten centraal en 
de 25 % te Brussel voor 60 % van de bevolking 
in dit land. 

Kortom : de verworvenheden van meer dan 
100 jaar katolieke regering sinds 1830. 

Het is heel de Vlaamse jeugd, die zich van zul
ke knoeierijen afkeert, die tot ons komt met 
haar nieuwe sociale ekonomische visie. 

Wij zullen hun partij zijn. 

Weffens steeds verdere uitbreiding van de 
zaken, werden sinds 7 november 1963 de 
burelen van de maatschappijen Rolus & 
Van der Paal en Ons Landhuis overge
bracht naar Jan Van Rijswijcklaan, 62, 
(tel. 37.54.38). 

Rechtstreeks van de maatschappij Rolus & 
Van der Paal, eigenares, kunt ü thans on
roerende geldbeleggingen doen In gronden 
gelegen te Dilsen. Overpelt, Helchteren, 
Neerglabbeek, Oostmalle. Weelde, Mortsel. 
Schelle, Kwaadmechelen. enz... 

'evens kondigen wij ü de oprichting aan 
'an twee nieuwe maatschappijen, de n.v. 

Krediet- en Financievennootschap» en 
8 Verzekeringen Van-der Paal en Voor-
braeck», waarvan de burelen eveneens 
zullen ondergebracht worden op Jan van 
Rijswijcklaan, 62, Antwerpen (tel. 37.54.38). 

> 


