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VERKRIJGBAAR BIJ ALLE DAGBLADVERKOPERS

De dagbladpers heeft vóór en na de betc^ging te Antwerpen bewezen dat men vara
haar geen juiste voorlichting kan verkril^
gen, wat des te krachtiger de noodzaak vam
een sterk uitgebouwde weekbladpeis naasr
voor brengt.
Ondanks het feit dat zowel de druk- als d'è
verzendingskosten stijgen, hebben we d e
prijs van ons blad niet verhoogd. Wij z u l len integendeel ons aantal abonnees o m hoog drijven
De prijzen zijn : j a a r a b o n n e m e n t : 200 F^
halfjaarlijks a b o n n e m e n t : 110 F, kwat—
taai-abonnement 60 F.

MET HET JONG EN DURVEND PROGRAMMA DER TIENJARIGE VOLKSUNIE

VOORUIT IN HET NIEUWE STRIJDJAAR
NAAR TOTALE POLITIEKE EN SOCIALE ONTVOOGDING VAN ONS VOLK
| n Ket voorbije jaar w e r d een h a r d e , m a a n d e n l a n g e strijd
g e l e v e r d v o o r a l tegen de r a m p z a l i g e n i e u w e t a a l w e t t e n
jran d e regering. H e t is geen o v e r w i n n i n g g e w o r d e n ,
m a a r de geestdriftige en tuchtvoUe wijze w a a r o p d e
Strijd w e r d g e v o e r d lijken o n s een w a a r b o r g voor d e toeIcomst. W e d a n k e n al o n z e leden, k a d e r l e d e n en p r o p a g a n d i s t e n v o o r het vele w e r k dat zij, o n b a a t z u c h t i g e n
o n b e r e k e n d , tijdens h e t voorbije jaar h e b b e n g e p r e s t e e r d
h u n volk ten b a t e .
H e t k o m e n d jaar w e r p t reeds d e s c h a d u w v o o r u i t v a n p o fitieke g e b e u r t e n i s s e n e n p r o b l e m e n die zo mogelijk n o g
belangrijker zullen zijn en ingrijpender i n w e r k e n o p d e
ï o e k o m s t v a n het V l a a m s e volk. D e V o l k s u n i e zal zich
Haarbij niet o n b e t u i g d laten. Zij durft er op r e k e n e n dat
alle b e w u s t e V l a a m s g e z i n d e n in en b u i t e n h a a r r a n g e n
Eich, m e e r d a n v o o r h e e n n o g , zullen laten leiden d o o r
;« ^ ' l a a n d e r e n eerst ».
M e t een degelijke organisatorische o n d e r b o u w , m e t een
y e r n i e u w d en d u r v e n d p r o g r a m m a d a t z o p a s n o g o p h a a r
| o n g s t e k o n g r e s w e r d a a n g e v u l d , g a a t de V o l k s u n i e h e t
n i e u w e strijdjaar t e g e m o e t .
H a r d n e k k i g e r d a n ooit zal zij zich i n z e t t e n voor de volleSfige politieke e n sociale o n t v o o g d i n g v a n d e V l a a m s e
gemeenschap.
Brussel, 1 j a n u a r i 1964
W i m Jorissen
alg. sekretaris.
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F r a n s V a n der Eist,
alg. voorzitter

DE ABONNEMENTENSLAG
W é t h e t voorbije jaar is ook d e eerste faze v a n de abc
3onn e m e n t e n s l a g achter d e r u g . D e rezultaten e r v a n zijn
«eer g e m e n g d : e n k e l e a r r o n d i s s e m e n t e n (Aalst, St Nik l a a s , Roeselare, O o s t e n d e - V e u r n e - D i k s m u i d e
bijvoorb e e l d ) zijn goed o p w e g , h u n streefcijfer te bereiken of
«e overtreffen. O p a n d e r e plaatsen (ditmaal n o e m e n w e
g é é n n a m e n ) z o u h e t heel w a t beter k u n n e n en m o e t e n .

De voorlopige balans einde
|;«63 ziet er uit als volgt :
1. Aalst. 2. St Niklaas. 3 Roesclare-Tielt.
4. OostendeVeurne-Diksmuide 5 Dendermonde. G. Mechelen. 7. Antwerpen 8. Brugge. 9. Brussel.
M Tongeren. 11. Turnhout.
12. Hasselt. 13. OudenaardeEonse. 14. Gent. 15. Leuven
lê. Kortrijk. 17. leper.
Op het jongste partijkongres werd als streefcijfer
voorop gezet : 3.000 nieuwe
abonnementen vóór 1 april
1964. Dat betekent, dat in alle arrondissementen opnieuw
een zeer grote inspanning
moet worden gedaan.
Deze dient in de eerste
plaats t h a n s in de e-k. dagen
gericht op het ophalen der
nlet-henüeuwde abouoemen-

ten. De lijst daarvan dient
vanaf heden door de arrondissementen opgemaakt te
worden op het sekretariaat te
Brussel
Vervolgens dienen m j a nuari de huisbezoeken met
onverminderde ijver te worden voortgezet.
Toen wij enkele maanden
geleden besloten, ondanks alles de prijs van ons blad niet
te verhogen, hebben we daarbij gerekend op het feit dat
de
arrondissementsbesturen
zich akkoord hadden verklaard met en verantwoordelijk gesteld voor een drastische verhoging van het aantal abonnenten. Zulks moet
t h a n s onverwijld gebeuren !
Dat is uiterste en dringende
noodzaak; taak nummer één
in 1964.
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BRUSSEL : ONZE TROTS EN ONZE S C H A N D E

Het «Boek der m a a n d »
voor de maand december gaat
naar de afdeling Aalst. We
sturen het eenvoudig op naar
de afdelingssecretans die uit
de (getotalizeerde) lijst zélf
de meest verdienstelijke propagandist dient aan te duiden; ons ontbreken daarvoor
de elementen daar Aalst
liefst met « globale » cijfers
werkt.
Wat de abonnementenslag
betreft, moeten alle arrondissementen en afdelingen zich

beschouwen als middenin een
hoogst nodige en hevig te
voeren kampanje !
1964 wordt in ieder geval
een jaar van gemeenteverkiezingen en de kans is groot,
dat ook de parlementsverkiezingen dit jaar plaats vinden.
Wij moeten de propagandamachine vanaf vandaag aan
het rollen brengen; het blad
is daarbij nog steeds het
voornaamste element.
Alleen door een regelmattge Vlaams-nationale voor-

lichting van enkele tienduizenden kunnen we bereiken
dat een deel van de publieke
opinie met ons de propaganda meevoert Alleen door een
regelmatige verspreiding van
onze standpunten kunnen we
mede het politiek klimaat in
Vlaanderen bepalen. Het r e zultaat wettigt volkomen ook
de grootste inspanning.
Allen aan het werk : de
straat op voor huisbezoeken tl
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NOG « MUTUALITEiT »
Beste Volksunie,

1965 O
V U zal stemmen En
waar t h a n s nog de V U op de
drempel moet blijven staan, daar
dringen Ziekenkas en Vakverbond
door tot in de binnenkamer en
zullen de V U langs de achterpoort binnensmokkelen Want zelfs
onze hardnekkigste tegenstrevers
zijn niet ongevoelig voor dienstbetoon
Het is zeke een langzaam proces Maar alleen wat langzaam en
organizatorisch groeit is tegen de
tiid bestand
P V - Sekr V Z K-Vooikempen

Mag Ik nog even verder het tem a belichten d a t door C D Mechelen (30-11-63) aangesneden en
door P J S , Brussel-15 (21-12 63) die
weet wat hij sclvijft, met praktische bedenkingen werd aangedikt?
« Enige » ervaring in de propag a n d a heeft ons diets gemaakt dat
Ziowed op politiek als op maatschappelijk vlak de peaiode aangebroken is van het « li]f-aan-h]fgevecht », de persoonlijke aktie
van m a n tot m a n Het schitterende cijfermateriaal, door F S aangevoerd, zal geen 10 m a n m gans
AUTO AANGESLAGEN ?
Vlaanderen tot h e t A V V of de
Onlangs heb ik in de Voeistr e^,
Vlaamse Ziekenkas (Plandna, in
nl bij de over heve m g n a a r LimO V ) doen toetreden
Want dit
burg, een eerste m a a r dan ook
juist is de tragiek m de Vlaamse
langdurig kontakt gehad met het
Beweging, de tweespalt tussen ons
Belgisch Gerecht
denken en voelen enerzijds, ons
WIJ (een groep van de VMOhandelen anderzijds Indien alle
Antwerpen)
waren
vertrokken
Vlaams bewusten slechts één week
naar de Voe streek op vraag van
konsekwent wilden handelen, was
vooraanstaande en dus bedie gde
de Vlaamse strlid radikaal opgeVlammgen uit die streek op de
lost!
vooravond van de oveihevelmg I n
Van het belang van een abonon7e auto bevonden zich potjes
nement op de V U zijn wi] aUen
teer bestemd om eventueel op
overtuigd! Abonneren we daarom?
antivlaamse opschriften te gooien
Van het hdmaatschap van het
hjdens diezelfde nacht
A V V en de V Z K zien reeds veNog voor wij tot enige « actie »
len de noodzaak i n ' Sluiten we
overgingen we den wij dooi Waaldaarom aan? Intussen is en blijft
se Rijkswacht mgeiekend en verhet middel voor verdere uitbreiplicht onze veiklanngen te tekeding, zowel voor een handelsreizinen met een op vooihand getypt
ger als voor een Vlaams-nationale
uur, nl 23 uur 58 van 31 augustus;
propagandist ' het huistsezoek
63 twee minuten vooi de oveiheAls praktisch besluit zij h e t ons
velmg naa^ Limburg i Deze zet van
geooiloofd een voorbeeld a a n te
de Waalse Rijkswacht liet hen toe
halen van een gemeente uit de
ons voor de Luikse lechibank te
Voorkempen De Vlaamse Ziekenbrengen Aan de pers werd mede
kas beschikt er reeds over 4 sekregedeeld dat wij in het bezit waren
tarissen, allen doorwinterde V U van Molotov-cocktalls, m werkepropagandlsten Het aantal aangelijkheid ging het om kleine glazen
slotenen overschrijdt momenteel
potjes die omdat ze niet gemak
de 300 waarvan een aanzienlijk
kelijk stuk vlogen tegen aanplakprocent nooit voorheen V N ge
Mrden voorzien wnren van een
dacht of gevoeld heeft, maar m

vo°tzoeke van een frank het stuk
gekocht m een Bazarke m de Rubensstiaat
te Antwerpen
Wij
brachten
zevenenvijftig
dagen
door in de gevangenis te Luik En
dit onder het strengste legime van
afzondei mg Zelfs 's nachts werden WIJ gedu ende al die tijd om
de tien minuten m onze slaap gestooid door het aanmaken van h e t
licht m de
cel Bezoek mochten
We ontvangen achter g'as en tralies Nooit mochten we met een
andeie gevangene spreken en ieder van ons werd n a t u u r ijk m
een cel alleen opgesloten
Op 27 octobei kon onze advocaat met heel veel moeite onze
o v e b i e n e n g n a a r Tongeren bekomen
Toen we reeds de volgende week
voor de Rechtbank verschenen te
Tong len, konden we eindelijk van
een objectieve beh^ndellng van
on7e zaak spieken Immers het
eerste ondeihoor door de on de zoeksrechter te Luik was illes behalve objectief
ik heb na de
meest vrije \ ertalmg van een be
eedigde tolk (lees
bijvoegen van
persoonlijke
overwegmgen
er.
scheldwoorden dan
ons Vlaams
ad es) n het F i a n s de vragen
van de onde zoeksrechter beantwoord Het gehele ondThoor was
een aaneenschakelt g van veiwijten en een politiek debat dat van
weeiszijden me* voldoende heftigheid wet d gevoerd
Na iwee volle maanden gevan
genis weid ikzelf te Tonge en veroordeeld tot één m a t n d voorwaardelijk en de jonge stud n t (zeventien jaar oud) die samen met mij
weid aangehouden viijgesproken
De Procmeur te T o n g e e n e ste
dat mijn auto zou woiaen aangeslagen omdat hij de peke^eren a s
« verboden wapens » beschouwde,
wat door de Voorzitter van de
Rechtbank niet weid weerhouden
Nochtans gmg \ l e dagen lat^r de

Procureur m beroep tegen de uitspraak
Nooit liep ik enige verooi deling
op
In
mijn
dossier
zaten
de getuigenissen v a n o a de Ambassadeur Van den Bosch Kongo,
over mijn activiteiten m de groep
Rijckmans-Samt a m t tijdeno de
fameuze muiterij in de Bakongo
en Leopoldstad n a de Onafhankelijkheid in juli 60 Dit stuk dateert
van 30 juli 60 Ook d h r S a m t r a m t
legde een v e i k l a i m g af over h e t
werk dat ik toen presteerde om
vrouwen en k m d e en
dagen en
n a c h t e n lang op grote risico s te
vei voeren n a a r de luchthaven van
Nd]ili
Dit alles heeft n ets geholpen jm
vlugger VI IJ te komen
Heeft men de auto van Stassart
aangeslagen' Nochtin<! is bewezen
dat de bom voor de aanslag m
Aalst met zijn Peugeot werd vervoer d De '< voetzoekers » voor
Oostende, die bovendien gekwetsten m a a k t e n werden eveneens
vervoerd
De Kongotragedie heeft
mijn
jong gezin n a vier m a a n d e n huwelijk voor de eerste maal geruïneerd Nu wil men mij de auto
die ik pas e n maand h a d aangekocht en die ik dagelijks voor mijn
werk nodig heb ontnemen
B D A - Antwerpen.

GENT, OUD EN JONG
Mijnheren,
Tijdens het academiejaar 62-63
weid overgegaan tot de officiële
h e r o p n c h t m g van h e t Oud-Studentenverbond van h e t K V H V Gent, aangesloten bij h e t Verbond
van Vlaamse Academici
Wij vragen dan ook d a t al de
oud leden van het K V H V -Gent,
die tot heden nog geen b e u c h t

over de werking van h e t Oud-Studentenverbond mochten ontvangen, h u n adres zouden overmaken
a a n h e t sekretarlaat v a n h e t
K V H V . Het lidmaatschap bedraagt slechts 200 P, waardoor
men tevens lid is van V.V.A.
Het toppunt van de Jaarlijkse
werking is h e t galabal «Gent oud
en jong » dat zal dooi^gaan in de
drie salons van de Koninklijke
Opera te Gent op 18 j a n u a r i 1964,
onder auspiciën v a n de K V S J i .
Zoals aJle j a r e n zal dit galabai
weer een trefpunt worden v a n
Vlaamse Academici Om h e t weerzien op te luisteren werd P - a n k
Greven met zijn dans- en showorkest uitgenodigd, ook Henii Denis
heeft zijn medewerking toegezegd
Om middernacht zal een oud studenten - fanfare de studentengeest wakker schudden m e t een
echt studentikoze salamander en
polonaise, geleid door de oud-praesides
Wegens de grote toeloop v a n vorige jaren zien wij ons verplicht
een plaatsbespreking te vereisen
Deze zal
geschieden
m orde
van a a n v r a a g e n k a n gebeuren
door overschrijving op prk 1613 36
van h e t « Ve bondshuis » vzw, St.
Pietersnieuwstraat 120-122 te Gent,
tel 09 25 11 52
Deelname m de onkosten 135 P .
Studenten, leden K V S R en afgestudeerden in militaire dienst :
85 P Plaatsbeprekmg (15 P ) Is
vereist
Avondkledij Deuren om 20 u u r
30 Officiële opening • 22 uiir.
B a r en l e s t a u ' a n t
De redaktle draagrt geen verantwoordelijkheid voor de Inhoud der
gepubliceerde lezersbrleven. Ze behoudt zich h e t recht v a n keuze en
inkorting voor Over de lezersrubriek wordt geen briefwisseling
gevoerd
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ALLE V L A M I N G E N TE BRUSSEL k o p e n
hun uurwerk bij een ervaren vakman
en laten het door hem onderhouden

Wollen dekens
Tel. 4 4 6 4 1 en 4 4 6 4 2

-lEESTER UURWERKMAKER

GROTE KEUS
ATELIER
OUDERGEM (BR IS) • T(L 12450
;^OKTiNG Yooi leden van Yloamse verenigingen.

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.

Verkoper voor Adlst en omgeving :
NORBERT DE GANCK.
WatertorenstraaL 10, Aalst
Telefoon : 053/21667

alleen kunnen kan wat kunnen kan
Wij 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
Schutterhof straat 19 Antwerpen
Tel 32.92.18
Onderbergen 43 Gent - Tel (09)25 19.23

Di VOLKSUNIE

3
Een Jaar ging heen, een nieuw Kegint
iVoor ons, Vlaamse nationalisten, is een Jaar goeH of slecht

1964

naarmate wij in onze politieke strijd vorderingen maken
naar het oude en steeds nieuwe doel : van de Vlaamse bevolking een volk maken, nationaal bewust, met een eigen

HET GROTE DOEL : VOLK WORDEN

gestalte, zich zelf besturend, levend in vrijheid, ekonomisch
en sociaal welvarend.
Zolang wij in een staatsregiem leven waar anderstaligen zich als meesters gedragen tegenover politiek onmondige Vlamingen, zolang de Vlamingen geen toegang hebben tot de
volheid van de staatsmacht over het
eigen grondgebied en zijn bewoners,
zolang leeft ons volk in een toestand
van gekoloniseerde onderhorigheid.
Het is een feit, dat over gans de
wereld het koloniaal juk wordt afgeworpen door de nationaal bewustwordende volkeren, hoe primitief die
doorgaans ook nog zijn.
Tot onze beschaming moeten wij
erkennen, dat deze jonge volkeren na
een korte nationalistische opmars er
in geslaagd zijn, de vreemde meesters
naar huis te zenden om zelf al de
teugels van het bewind in handen te
nemen.
1 ang wij Vlamingen daarin niet
ten voUe zijn gelukt, moet de nationalistische strijd worden voortgezet.
Want nationalisme heeft deze zware
betekenis : de wording tot volk te bevorderen door het bevechten van alle hinderpalen, die zulks trachten te mingen, soms tegenstromingen, zijn
beletten. Het is goed, dat wij ons ontstaan die een gevaar voor afleiover deze grote opdracht bij het be- ding van het grote doel kunnen vergin van dit nieuwe jaar bezinnen.
oorzaken. Oude voorbijgestreefde maHet dunkt ons dat hier en daar in terialistische slogans worden als nieude brede stroom kleine onderstro- we formules in de baan gebracht. De

gebied voor gans het volk, dat toch
voor 90% uit kleine luiden bestaat.
Het ging om het behoud op eigen
bodem van onze rijkdommen, van onze volkskracht en om de verovering
van de wettelijke macht om dat alles
te beveiligen. Het lijkt ons alsof er
ondermijnende krachten, onder verleidelijke gestalten, onze aandacht
wensen af te leiden van de ware doelstelling, nu het meer en meer blijkt
dat de politieke stroming naar het
einddoel versnelt.
Op het laatste V.U.-kongres te Mechelen heeft onze voorzitter nogmaals
op meesterlijke wijze de basis van
onze politieke aktie aangetoond. In
dat streven naar nationale eigenheid
ligt de bestaansreden van onze partij
en van gans de Vlaamse beweging.
Het Nationale omvat alles wat wij
willen bereiken : én het politieke, én
het kulturele, én het ekonomische én
het sociae leven van onze volksgemeenschap.

reeds oude Vlaamse strijd wordt bijna als een folkloristisch vertoon op
spot onthaald.
Nochtans was de Vlaamse strijd
steeds zeer sociaal gericht. Want het
ging steeds om de welvaart op eigen

ANTI-VLAAMS SCHANDAAL IN DE POST TE BRUSSEL-X
Sedert meer dan een jaar wordt bij de Posterijen overgegaan tot geregelde aanwervingen van sorteerders, jongens die geslaagd zijn voor
een regelmatig eksamen ingericht door het Sekretariaat voor Werving
van het Rijkspersoneel.
Het gaat om een vrij belangrijk aantal kandidaten waarvan de meesten in het sorteerkantoor Brussel X (Zuidstation) binnengeloodsd
werden.
We zullen aantonen, welke personeelspolitiek de Posterijen er op nahouden.
In hogergemeld sorteerkantoor zijn
nu nagenoeg al de posten van sorteerder bezet door die nieuwe aanwervingen gedurende de jongste 12
maanden. Onder de meer dan 300
sorteerders die te Brussel X werden
geplaatst, komen 70% Vlamingen en
30% Walen voor.
Het rezultaat van die operatie heeft
echter voor gevolg dat voor het ogenblik een honderdtal Vlaamse sorteerders te veel zijn in Brussel X. Zij
worden er met opzet behouden op
franstalige posten, terwijl in het
Vlaamse landsgedeelte, dichtbij hun
woonplaats, een tekort is aan circa
100 sorteerders.
Dit is eens te meer een bewijs van
de centraliserende politiek die door
de overheid gevoerd wordt. Het
Vlaamse landsgedeelte wordt verwaarloosd voor de Brusselse slokop, voor «la priorité è. la capitale >.
Onze Vlaamse bedienden zijn, niettegenstaande zij dichter bij huis kunnen te werk gesteld worden, op Brussel aangewezen. Zij worden op de
meest schandelijke wijze tot pendelarbeid gedwongen.
De vraag stelt zich, welke houding
de politieke syndikaten (A.C.O.D. en
Kristen syndikaat) in deze anti-sociale
aangelegenheid
aannemen.
Hierover zwijgen zij als vermoord in
hun bladen, dan wanneer het hun
plicht is krachtdadig op te treden
opdat 100 Vlaamse Jongens In hun
eigen streek aan het werk zouden gesteld worden.
De Volksunie kan zich niet neerleg-

gen bij een dergelijke onrechtvaardige personeelspolitiek, waarvan andermaal Vlamingen het slachtoffer
zijn. Zij stelt wantoestanden van die
aard aan de kaak, des te meer omdat de politieke syndikaten de betrokken bedienden eenvoudigweg in
de steek laten.
De Walen en de Franskiljons hebben 50% van de posten in het Brusselse opgeëist. Welnu, dan moeten zij
ze ook gaan bezetten. Het zijn niet
de Vlamingen die er het lastigste
werk moeten komen opknappen, zogezegd bij gebrek aan Waalse kandidaten. Eigenaardig toch dat de Walen nooit gebrek aan kandidaten heb-

V.U.-BETOGINGEN IN 1963.
Foto boven : op S maart reed
een indruhwehhende
karavaan
van meer dan 500 auto's in de
grote E-S-betoging van Antwerpen naar St Niklaas, waar op de
Grote Markt de slotmeeting
werd gehouden. Foto onder :
op SI april werd te Antwerpen
het nieuw sekretariaat ingehuldigd met een grote strijdverga'
dering en een optocht door de
stad. De optocht stond in het
teken der Antwerpse problemen.

ben wanneer het om belangrijke
en leidende posten gaat.
In het sorteerkantoor Brussel X
moet het Postbeheer het wettelijk
taalevenwicht ook voor de sorteerders eerbiedigen en de honderd Vlamingen, die er te veel zijn, onmiddellijk in de gelegenheid stellen naar
het Vlaamse landsgedeelte over te
gaan. Ten koste van wat ook ! Het is
genoeg bekend dat niet de Volksunie
het « 50-50 »-evenwicht uitgevonden
heeft, maar integendeel voor Brussel
een aantal posten opeist in verhouding tot de bevolking van dit land.
Dit in afwachting dat er federalisme
komt en tal van administratieve
diensten naar Vlaanderen, respektievelijk naar Wallonië, verhuizen.
Mensen die, zoals de honderd
Vlaamse sorteerders van de post te
Brussel X, op een onrechtvaardige
wijze behandeld worden, beseffen
reeds goed dat het in een federale
staat zou uitgesloten zijn dat hun lot
in handen van Walen en Franskiljons
blijft berusten.
Postman

Al deze facetten zijn onontbeerlijk
voor het volksleven, maar zij zijn aan
elkaar gebonden en kunnen niet buiten verband, het ene boven het andere worden gesteld.
Laten wij ons hoeden voor slogans,
waarvan de volle betekenis in het vage wordt gelaten ,waarvan de betekenis slechts later zal worden in het
daglicht gesteld.
Wij zijn een Vlaams-Nationale partij en dat moeten wij blijven. Deze
naam is een beginsel op zichzelf,
omdat het nationale alles omvat wat
goed is voor ons volk.
Deze enkele bedenkingen leken mij
nodig op de drempel van een nieuw
politiek jaar, ^aarin beslissende gebeurtenissen zullen plaats grijpen.
De zware problemen waarover de
politiekers zich ongerust maken, zijn
Vlaamse problemen. De zetelaanpassing : Vlaams recht.
De Grondwetsherziening : Vlaanderens plaats in de staat.
Het is duidelijk dat alles zich toespitst op een strijd van Vlamingen en
Walen om hun rechtmatige plaats in
dit land.
Geen van beide volkeren zal een
ondergeschikte rol willen spelen. De
Walen niet, waar zij steeds meester
waren; de Vlamingen niet langer meer
knecht, zoals in het verleden. Het is
voor beide volkeren een strijd om het
eigen nationale.
In deze strijd staat vooraan een
Vlaams-Nationale partij.
Leo Wouters
Volksvertegenwoordiger
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aan een boerenzoon
te Erembodegem
Beste vriend,
Dat het u riiet al te best gaat, hoef ikzelf u wel niet te vertellen. Gij weet het beter dan ik ; trouwens heb ik u de laatste
maanden enkele keren zien vertrekken met uw traktor naar de
een of andere boerenbetoging in de streek. Voor mij steeds een
indrukwekkend zicht : men ziet een boer nog niet te gauw met
xijn zondagse kleren op een traktor, zwaaiend met een pamflet
dat in zijn grote grove werkershanden net een kleine verschrikte
vlinder lijkt.
Hoe slecht het u precies gaat, hebt gij dezer dagen nog eens
kunnen lezen in een lang en geleerd rapport dat door de Boerenbond (ge weet wel, hé, die Bond van Marilou, Marilou, wor zèn
de cenge nortoe ? > gewijd werd aan een onderzoek bij de boeren en boerkozen van Vlaanderen. Daarin staat te lezen, gestaafd
met indrukwekkende en welsprekende cijfers, dat van 1950 tot
1959 bijna één vijfde van de boeren in Vlaanderen de pijp aan
Maarten heeft gegeven.
Daarin staat eveneens te lezen, beste vriend, (en dit gaat u
nóg direkter aan) dat de helft van de boerenzonen het land
verlaat om te gaan werken in de industrie. En om niet de minste
twijfel over te laten, zegt het rapport duidelijk : gaat werken in
de industrie als ongeschoold arbeider.
Ik weet, beste vriend, dat ook gij er al aan gedacht hebt het
bijltje er bij neer te gooien en met de schoefzak op de rug naar
Brussel te trekken. We hebben er over gepraat en eens is het er
bijna van gekomen : twee jaar geleden, toen het met de hop een
katastroof werd en gij en « onze oudste » - zo noemt ge familiair
de wijze grijze man die over wel en wee op het bedrijf beslist het zonder de traditionele hop-spaarpot bijna niet konden
harden.
Het zou mij pijn doen. Ik zie u vaak aan het werk : snel en
deskundig, met de gebaren van iemand wiens bedrijf weliswaar
nog niet is geparkeriseerd, maar waar iedere generatie een deel
van Jiaar ervaring achterliet om de volgende generatie een nutteloze stap, een verkeerde beweging en een energieverspilling te
besparen. Uit wat rijshout en kapsel tovert gij met vaardige
vingers een efficiënt landbouwwerktuig te voorschijn ; aan het
20-eeuwse monster uit Detroit, dat ik-weet-niet-hoeveel-paarden
onder zijn motorkap heeft, wist gij na enkele weken prutsen en
zoeken al te werken als een volslagen monteur. Gij zijt « op alle
handen goed » : uw eigen mekanieker, uw eigen timmerman,
uw eigen metser, uw eigen scheikundige en noem maar op. In uw
bedrijf zijt gij verdomd uw boterham waard.
Gij zijt hem waard, beste vriend, maar krijgen is een andere
«aak. « Onze oudste * heeft u gevraagd, te wachten met vrijen
tot wanneer hij met pensioen gaat. Want nóg een wijf en kinders
erbij kan de grond niet opbrengen. Met alle zweet dat hij slikt,
kan de grond dat niet opbrengen.
Is die grond dan zo weerbarstig ? Het zijn veel meer de
mensen die weerbarstig zijn, de mensen die gij « de groten »
noemt. Het stel dat uw noden, uw problemen en uw twijfels van
de hand doet met de voor u onbegrijpelijke verwijzing naar het
« verdrag van Rome », de eeuwige dooddoener. Het stel dat nu
weer, bij de stijging van de indeks, zijn lapmiddelenpohtiek
tracht te verhalen op de boer. Het stel dat tenslotte niets beters
vraagt dan steeds nieuwe pendelarbeiders te kweken voor de
gretige fabriekspoorten in het Zuiden.
« La terre qui meurt ! >, maar daar weet gij niks van. Gij
weet alleen dat het met u zelf niet goed gaat. Gij kijkt over het
hek, 's morgens, als die van den Hoek naar de trein trekken en
gij denkt : « acht uurkens werken en de blok erop. En geen
mizerie meer ».
Zult gij gaan ? Ik denk het niet : gij zit vast in uw kouter
en in uw Kluizemeersen. Ik hoop het niet : gij zijt méér waard
dan het loon en het lot van een ongeschoolde arbeider, een
boerenpummel die op de werf om zijn kracht én om zijn nieuwbakken onhandigheid achter de zwaarste kruiwagen wordt
geduwd.
Een Noor, een ingenieur uit de stad, zeer vooruitstrevend
en wars van alle fjord- en fjellromantiek heeft me eens gezegd :
< tenslotte heeft ieder volk een boerenstand nodig. Dat kost ons,
in dit onvruchtbaar bergland, een aardige duit. Maar we betalen
hem graag ».
Dit is hier, beste vriend, geen onvruchtbaar bergland en
zónder aardige duit zou het óók gaan. Maar of de harten van de
« groten > er zachter zijn dan d« kei bovenop de fjell ? Dat
betwijfelt

dio Genes.

Sommige onze lezers
hebben verzuimd, bij de
aanbieding van de abonnementshernieuwing door
de postbode hun leesgeld
voor 1964 te betalen. Vaak
is dat louter vergetelheid
of afwezigheid.
Mogen we aan deze lezers vragen, zo vlug mogelijk hun leesgeld over te
schrijven op postrekening
n r 1476.97 van de Volksunie, Brussel 1.
Abonnementsgeld
voor
een jaar : 200 F, voor een
half jaar 110 F, voor drie
maanden 60 F.
Dank !

In het Staatsblad blijven
rustig
franstalige
maatschappelijke berichten van
firma's en notarissen uit h e t
Vlaamse land verschijnen.
Protest daartegen heeft a l leen tot rezultaat gehad dat
de fransTïiljons grinnikend
met de wettekst zwaaien,
waarin de nodige leemten en
open deurtjes voorkomen.
Zo blijkt een akte alleen
te kunnen worden bewijzigd
in de taal die gebruikt werd
voor de oorspronkelijke akte.
Zodat er voor de traditionele franskiljons in
het
Vlaams zakenleven kans te
over is, om via het Staatsblad straffeloos verder blijk
te geven van hun « civieke »
gevoelens.
Nietwaar, De Saeger?

DE REGERING
VAN HET DURE LEVEN
De prijsstijgingen blijven
maar voortgaan. Het indekscijfer voor december
ligt
weeral O 94 hogec dan dat
voor november.
De ziekteverzekeringoorlog
is een tarievenoorlog aan
het worden : de honoraria
voor huisbezoeken en raadplegingen van geneesheren
zijn op talrijke
p'aatsen
drastisch
verhoogd.
De
treintarieven zulten
wellicht met 10 % werden verhoogd. \1ees, kolen, kaas,
enz. verhoogden van prijs in
december.
De fatale loon-prijzenspiraal schroeft zich iedere dag
wat meer naar omhoog.
De grote verantwoordelijken? De zo sociale regering,
die dag en nacht denkt aan
die arme Honoxé Gep'uimd.
We beleven inderdaad eksaltante tijden!

VERNEDERLANDSING
BEDRIJFSLEVEN
We schrijven het ook elders in dit blad : hoe meer
Mjd er verloopt sinds de grote « overwinning » van Herloginnedal in juli jl., hoe
meer men zich rekenschap
kan geven van de werkelijke
omvang der « overwinning ».

TURKSE

OPSTAND

Op de
vooravond
van
Kerstmis deden zich in de
m^in te Zolder tamelijk ernstige incidenten voor met
Turlise
mijnwerkers,
die
meenden dat zij onrechtvaardig behandeld werden
en dat h u n te weinig loon
werd uitgekeerd. Zulks was
niet het geval; wel werden
op het loon van talrijke Turken afhoudingen
verricht
ten verzoeke van financieringsorganismen,
bij wie de
Turken in het krijt stonden
ingevolge aankoop op afbeta Ing.
De incidenten hebben het
vraagstuk van het onthaal
der vreemde arbeiders in Oins
land nog eens gesteld. Men
handelt hier, alsof men aan
ai zijn verplichtingen heeft
voldaan, wanneer men de
vreemdelingen werk en een
onderdak heeft
verschaft.
Speciale voorlichting of sociale voorzorg ontbreken totaal in ta'rijke
gevallen.
Planning en systeem bij de
aanwerving is er evenmin te
bespeuren.
Het gevolg is een wilde i n voer van
arbeidskrachten
die vaak zeer snel n a a r hun
land van herkomst terugkeren ofwel hier te lande een
baan zoeken die minder inspannend en meer lonend

Is; de moraliteit komt m
daarbij niet op aan.
Het uiteindeUJk saldo i l
meestal zeer batig. En gaiM
de politiek van aanwerving
en behandeling van vreet»*
delingen komt onze efcono«<
mie te weinig en onze buft»
tenlandse
faam helemaal
niet ten goede.

AKTIEKOMITEE
EN C.V.P.-KONGRES
I n een verleden week ge«
publiceerde motie heeft h e t
Vlaams Aktiekomitee stelling
genomen tegenover de b e sluiten van het C.V.P.-kongres.
In de motie wordt vastgesteld dat « de huidige politieke krizis wordt veroorzaakt door de onmogelijkheid, de behangen van de
beide grote
volksgemeenschappen in het unitaire kader te verzoenen ».
Het Aktiekomitee spreekt
zich verder uit tegen de formule van de 2/3-meerderheid en betoogt dat dit sisteem meer dan ooit de t e genstellingen zal verscherpen en dat de gemeenschappen zich meer dan tevoren
met mekaars aangelegenheden zuUen moeten inlaten.
Het Aktiekomitee is bovendien de . mening toegedaan,
dat het sisteem het immobilisme zal in de hand werken en een onoverkomeliike
hinderpaal zal zijn bij het
ophalen van de, Vlaamse
achterstand op vele gebieden.
Het Aktiekomitee noemt
de decentralizatie n a a r de
provincies een « overdreven
versplintering » en verwijst
n a a r zijn eigen programma.
Na
het
B.S.P.-kongres
heeft h e t Komitee eveneens
stelling genomen tegen de
besluiten ervan. Zodat t h a n s
het groot overkoepelend organisme der Vlaamse kultuurverenigingen ondubbelzinnig heeft te kennen gegeven, de oplossingen der beide regeringspartijen niet te
kunnen aanvaarden.
plet logisch besluit dringt
zich op...

Y.U.-BETOGINGEN 196S : In de nacht van SÏ augustus op 1 september, klokslag 12 uur, werd de overheveling
van de Voerstreek van Luik naar Limburg van kracht. De Waalse imperialisten, in een eenheidsfront van
M.P.W. tot « grafelijke » ex-burgemeester de Sécillon, belegden op 1 september in de namiddag een autokaravaan door de Voerstreek met slotmeeting te s Gravenv oeren. Maar in de voormiddag was de Volksunie hen
voor : enkele hondcden Vlaamse betogers slipten ongemerkt door de Rijkswachtversperringen en maakten er
Mn Vlaair^se Dag van.

PE VOLKSUNIE

r.U.-KONGRES
Het weekblad van
het
y.E.V., « Tijd *, geeft in zijn
^timmer van 20.12.63 een
feort overzicht van de drukke partijpolitieke aktlvlteit
ibegen het einde van 1963.
Over
het
V.U.-kongres
schrijft het blad :
« Voor de Volksunie, die
haar kaderleden in een goed
georganiseerd
kongres te
Mechelen samenriep, ging de
kritiek naar het ekonomisch
beleid, de kulturele achteruitstelling en werd de komende konferentie over de
grondwetsherziening
voorgesteld als een driepartijenkomplot om de Vlamingen
fa België definitief in de
verdrukking te houden.
Alleen het federalisme met
d« Walen biedt hier volgens
hen de redding.
Brussel moet staatsgebied
worden met een Vlaamse of
Waalse
nationaliteitskeuze
der Inwoners K

>1ET BELGISCHE VOLK
Wanneer men de politieke
besluiten van ons kongres
met de zeer vage en retori«ehe besluiten van het CVPfcongres vergelijkt, valt de
kloof op die beide gescheiden houdt.
Daar waar de V.XJ. uitgaat
van de Vlaamse gemeenBchap en hiervoor zelfbestuur eist op politiek, sociaal - ekonomisch en kul»ure.el vlak, blijft de CVP
halsstarrig vasthouden aan
het mistleke begrip van het
Belgische volk. Hoogstens
wil zij spreken van « Vlaamae en Franstalige kultuur-j
gemeenschappen >•
En waar de CVP alle nallonalismen als gevaarlijk
afwijst, blijft het oude Belgisch>e
staatsnationallsme
haar grondslag.
t 9 6 S JAAR DER
DRUKKINGGROEPEN
« De Unie > brengt op 2712-1963 een jaaroverzicht en
|}etitelt het, voor wat het

binnenland aangaat, « In het
teken van de Taalkwestie »•
Naast vele behartenswaardige zaken schrijft « De Linie > : « Het najaar stond
in het teken van de Vlaamse pressiegroepen. De partijpolitieke organisatie Volksunie kwam er hoegenaamd
niet aan te pas >.
Het verwondert ons dat
dit blad, wiens vranke taal
gunstig afsteekt bij de gestroomlijnde
dagbladpers,
zich hier zo vergaloppeert.
Zelfs al moest de Volkstmie hoegenaamd niets hebben gedaan (we vragen ons
af hoe al onze kaderleden en
propagandisten de tijd hebben kunnen doden?), dan
was Tiaar bestaan op zichzelf
reeds de conditio sine qua
non om de drukkingsgroepen
in hun aktie te laten slagen.

landstalige sorteerders i^edte
op franstalige posten te w e ^
gesteld blijven.
De Minister gelieve mij mede te willen delen :
— het aantal posten dat in
het kader voorzien is voor het
Vlaamse landsgedeelte, voor
het Waalse landsgedeelte en
voor
Brussel-Hoofdstad
(Brussel X afzonderlijk).
— het aantal sorteerders in
elk landsgedeelte tewerk gesteld, alsmede in BrusselHoofdstad (Brussel X afzonderlijk).
— zo er in Brussel X te veel
nederlandstalige sorteerders
zijn, welke maatregelen hij
zal treffen om ze in Vlaamse
postkantoren te werk te stellen en op welk tijdstip.

Of denkt « De Linie > misschien dat de andere « partijpolitieke organisaties >
schrik hebben van Aktiekomitee, Davidsfonds, W B en
noem maar op, wanneer er
toch geen elektorale konkurrentie te duchten valt ?
Het is pas van de verkiezingen 1961 af, dat het
Vlaams-Waals probleem opgehouden heeft « un faux
problème » te zijn. Het is
pas van 1961 af dat dag aan
dag gesproken en geschreven
werd over dit vraagstuk. En
zulks niet omdat de drukkingsgroepen
mars j eerden,
maar in de eerste plaats omdat een Vlaams - nationale
partij de kop opstak.

BRUSSEL-X

Op blz. 3 van dit nummer
verschijnt een bijdrage over
toestanden in de Brusselse
postcentrale X.
Daarover
stelde volksvertegenwoordiger
R. Mattheyssens volgende
Parlementaire vraag :
Naar ik verneem zouden er
bij de Posterijen op het ogenblik een honderdtal nederlandstalige betrekkingen van
sorteerder open staan, terwijl
in het sorteerkantoor Brussel
X ongeveer honderd neder-

OMBUDSMAN.^

Zowel op ons kongres van
'62 als op dat van '63 hebben
wij gewezen op het nut van

de « ombudsman >, een instelling in Zweden ontstaan
reeds in 1809. In Finland
werd een soortgelijke instelling ingevoerd sedert 1919,
in Denemarken sinds 1954,
in Noorwegen en Nieuw-Zeeland sinds 1962, terwijl in
West-Duitsland sedert 1956
een soortgelijke instelling
bestaat, beperkt evenwel tot
het leger, de < Wehrbeauiftragter des Bundestages >.
Prof. Vranckx bepleit op
zijn beurt in de « Volksgazet » van 81 december 11. een
soortgelijke instelling.
Hij omschrijft de fimktie
als volgt : « Laat mi] eraan
herinneren dat de ombudsman wordt benoemd door he^
parlement en dat hij uit het
vertrouwen dat het parlement hem heeft geschonken,
een groot gezag put. Zijn
ambtstermijn te vier jaar,
maar hij is herkiesbaar. Ieder burger kan WJ hem bezwaar inbrengen tegen overheidshandelingen <Qe htj
voor onregelmatig houdt, iedere overheid is vexpllchf
hem <te gevraagde besch^den te doen toekomen en de
'Tfêcelste mededMingen
te
doen. Btj is geen overheid
die beslissingen n^ont; ge^i
rechter die vonnissen u!t^leek^. Hij kan aanmanin-

lichten, l^^dg^rs- en vractlttrdnen ztdiem na in één rak van lüjsel over Antwerpen naar Ëmdhoven ea het Roergebied kunnen rijden, e « i trans-Nederlimdse spoorweglijn vanuit Frans-Vlaander^i
door de Lage Landen. Wat dü betekent
i^op sociaai-ekonomisch gebied, z ^ w d
^niemand ontgaan. Evenw^ sal door de
aanleg van deze spoorlijn het treinverkeer in het Waasland dusdanig uitbreidit tiperend is voor de unitaristische cending
nemen, dat hierdoor weer een vertraliserende mentaliteit, die geen rekekeersprobleem
ontstaat, het probleem van
ning houdt met gewettigde eisen van de
de gesloten overwegen. Het Waasland zal
« provincie >. De uiteindelijke bouw van
er daarom goed aan doen, tijdig het
• de tunnel te Antwerpen betekent niet, dat
nodige gerucht te maken om de noodzaer een einde gekomen is aan de moeilijkkelijke spoorbruggen te laten aanleggen.
heden. Veel meer dient nog verwezenWat de ingebruikneming van de nieuwe
lijkt, maar daarover zullen wij het later
tunnel
betreft, hoopt men klaar te zijn
breedvoerig hebben. Intussen lijkt het
in
de
tweede
helft van 1967. Maar intusons niet onbelangrijk ook in ons blad
sen blijft Antwerpen met het praktisch
even beknopt de nieuwe oeververbinding
onoplosbaar vraagstuk van de huidige
voor te stellen. Het wordt ditmaal geen
oeververbinding. Het verkeer is dusdanig
konijnenpijp, maar een kunstwerk dat
toegenomen dat men op dit ogenblik werongeveer 48 m. breed en 11 m. hoog zal
kelijk
ten einde raad is en men volop zijn. De tunnel wordt ingedeeld in twee
ons inziens veel te laat - naar tijdelijke
kokers van elk 14,25 m. voor het wegveroplossingen is gaan zoeken, hierbij wel
keer. Elk dezer kokers heeft drie rijstroaangezet door verschillende gruwelijke
ken van 3,75 m. (de rechtse voor het
ongevallen
in de Antwerpse mollepijp.
zwaar verkeer) en wat rest wordt benut
Tijdens de perskonferentie werd één
voor veiligheidsstroken en paden voor het _
der voorstellen nader belicht. Het gaat
onderhoud. Buiten de tunnels voor het
hier em de horizontale en vertikale verwegverkeer komt er ook een koker voor
deling van de bestaande tunnel, een plan
fietsers en voetgangers, koker die een
dat om zijn sensationeel karakter nogal
breedte heeft van 4 m. Ten laatste wordt
wat inkt kreeg in de pers en dat thans
er ook een duikweg gebouwd met een
aan de bevoegde ministeries werd overbreedte van K) m. voor het spoorvorkeer
gemaakt
fai dubbele richting. Dtt laatste te een
verheugend besluit, wtaadoar het mogeEr wordt beoogd, de tannel In l u l
Kik w«rdt een E-S-spoortraJdct In te nddden te w o n i e B w a «en p a o e d «odaF

KNUTSELEN MET TUNNELS
IMBdden decend>er stelde de Antwerpse
schepen van Openbare Werken, de heer
Tijsmans, het zopas goedgekeurde plan
voor de nieuwe tunnel onder de Schelde
aan de pers voor. Hij kon niet nalaten
te zuchten : « Indien de hogere instanties
in 1958 en in 1959 de voorstellen vanwege het stadsbestuur van Antwerpen
hadden aanvaard, dan zouden op dit
ogenblik de werken aan de nieuwe
oeververbinding praktisch ten einde zijn
geweest. Er werd nutteloos veel tijd verloren I j>.
Inderdaad, hoelang hebben wij niet
gebedeld ? Hoeveel betogingen en massavergaderingen hebben wij niet gehouden
waarbij de eis voor een tweede oeververbinding tot de voornaamste slogans
behoorde ? Brussel heeft sinds lang zijn
ringlanen, tunnels, viadukten, NoordZuidverbinding en andere verkeerstechRische snufjes, terwijl nu ook nog zonder
grote moeilijkheden zal besloten worden
tot de bouw van een semi-metro. Antwerpen daarentegen ontbeert sinds tientallen jaren de meest noodzakelijke
oeververbinding.
Wij willen hier wijzen op bet verschil
te behandeling van beide steden omdat

MET TWEE MATEN
METEN
Zelfs « Het Volk > van 30
december protesteert tegen
het feit dat de regering de
prijzen voor tram en trein
wil verhogen, maar een prijsstop wil opleggen voor de
landbouwprodukten, die al te
lang laag bleven zodat de levensstandaard van de boeren
zeer laag lag.
In de Senaat was er echter uiteindelijk van de boerenvertegenwoordigers
van
de C.V.P. maar ééa. meer
over om zich te verzetten. Al
de anderen legden het hoofd
in de schoot.
De kleine boer moet een
paria blijven.
Zo de staat de landbouwprodukten wil goedkoop houden, dat Ze de boeren dan
toelagen geven zoals in Nederland. De boer moet toch
ook leven.
Of wil men uiteindelijk dat
de grond braak bUjft liggen?
Men is aardig op weg, want
de boerenzonen geven er d«
brui aan hard te blijven werken en toch niet te kunnen
leven.

r.U.-BETOGINGEN 196S : op 9 jard kwamen 7.500 Y.U.-leden btjeen 0|>
de federale Landdag te Wemmei. Daar werd meteen het starlsignaal
gegeven voor de grote « Neen Theo »'aMie die wekenlang zon wordtn
gevoerd.

gen doen en in zware gevïllen vervolging vragen.
Ieder jaar brengt de om>
budsman bij het parlemenli
verslag idt over zijn aktivt»
telt >,

:...IN GRONDWET
<Da£lrin bespreekt de om^
budsman de door hem opgeloste zaken die enig belang
vertonen; hij duidt de interpretatie aan die hij heeitt
gegeven aan wettelijke bepalingen waarvan de zin
werd betwist; hij wijst op
leemten die hl] in wetten en
verordeningen heeft vastgesteld en hij doet de nodige
voorstellen om die leemten
aan te vullen. Dit verslag
wordt gedrukt &a. gepubliceerd, aan rechtbanken en
openbare besturen toegezonden. Het wordt besproken in
de dagbladen.
De invloed van dit verslag
Is zo groot dat het preventief werkt op degenen die
beslissingen moeten nemen
^1 dat zelden aan de gedane
voorstellen geen gevolg wordt
gegeven ».
Wij vinden bet een uitstekende instelling ea menen
dat de funktie tix de nieuwe
grondwet dient (^pgencHnen.

nig dat men in de ene helft het vrachtverkeor - om beurten van en naar Ankwerpen - kan laten rijden. De andere
helft daarentegen wordt op zijn beurt
vertikaal verdeeld. Hier worden twee
bo>ven elkaar liggende rijbanen voor personenauto's in éénrichtingsverkeer voorzien. Men hoopt hiermee een verdubbeling van het aantal personenwagens te
verkrijgen terwijl men voor het vrachtverkeer (door het wegvallen van de
verbodsuren) een zelfde kapaciteit als
thans voorziet. Men zal voor de uitvoering van dit plan gebruik maken van
geprefabriceerde bouwelementen die in
dertig nachten zullen aangebracht worden zodat overdag het verkeer niet
gehinderd wordt. Bijkomende voordelen
zijn de volgende : geen personenauto's
meer tussen het zwaar verkeer, geen
frontale botsingen en mogelijkheid tot
kommunikatie tussen de drie rijvakken.
Het voorstel waarover sprake, werd
gedaan door de architekten Carpenüer ea
Fuyen, evenals door de firma Van Laere,
die op dit ogenblik een levensgrote
makette van enkele tientallen meter
lengte op haar werven te Burcht heeft
staan. Proeven hiermee hebben uitgewezen dat zelfs bij een grote personenwagen nog aan weerszijden ongeveer
vijftig cm. overblijft. Tussen de andere
noodoplossingen - het aanleggen van een
vlotbrug, van een vaste genie-brug of hel
inleggen van een veerpont op de Schelde
bij Antwerpen-stad - Ujkt ons de biei^

bo'wn bescbrevene de minst slechte.
SJDX.

PE y^oLKsyr^
L*
op familienamen tilt de b e volkingsregisters zou lichten,
,wat zou er nog overblijven?
Het « Waalse volk » : een
handvol.
LEEF SPAARZAMER..^
IN HET F R A N S
Tijdens de Jongste g e meenteraadszitting
te
S^
Gillis-bi]-Brussel werd o.m*
de begroting 1964 besprcK
ken. Omwille van de nieuwe
t a a l w e t t e n zijn de budgetten
In h e t F r a n s opgesteld; helj
begeleidend k o m m e n t a a r ten
gerieve van de gemeenteraadsleden is echter eentalig
Frans.
,
Burgemeester Franck ver- '
klaarde desaangaande, d a t
zulks geschiedde « omwille
van besparingen ».
y.V.-'BETOGINGEN 196S : Op 29 september 1963 troUen 5 000 Volksuniebetogers dooT de straten van Cent. Deze beloging, ingericht door de
Oostvlaamse
Volksunie, maakte het de regering duidelijk dat de
• overwinning » van Herto ginned al ook na de verlofperiode nog niet
vergeten was en dat de stri]d heftiger dan ooit zou worden voortgezet.

EN

DE

KLEINE

MAN ?

De oorlog tussen een deel
van h e t
geneesherenkorps
en de regering gaat verder
en het lijkt er wel op, of
I h e t tot een krachtproef zal
' komen betreffende de nieuwe wet op de verzekering
tegen ziekte en invaliditeit.
Het s t a n d p u n t van
de
Volksunie werd hier, enkele
v/eken geleden, grondig uiteengezet door senator Roosens; we komen daarop vand a a g m e t terug.
Alleen stellen wij de vraag,
w a t de positie is van de gewone m a n in het konflikt en
in heel het kader van de
ziekteverzekering.
Slechts één voorbeeld :
ons is persoonlijk een geval
bekend van een jonge m a n
uit onze kennissenkring die
voor onderzoek
gedurende
een achttal dagen gehospitalizeerd werd. Hij genoot
van h e t gewone hospitalizatieregime : geen speciale kamer, geen speciale m a a l t i j den, enz.

Na acht dagen kreeg hij
de rekening voor honoraria,
geneeskundige
zorgen
en
hospitaüzatie geprezenteerd:
15 000 P. Daarvan trok hij
terug door de ziekteverzekering : 3 800 F.
Een kleine tegenslag m e t
de gezondheid kostte h e m
en zijn jonge gezin alleen de
eerste week reeds méér dan
10.000 F.
Ons dunkt d a t in h e t ganse
ziekteverzekerings-debat
daaraan te weinig gedacht
wordt!
De man waarvan hierboven sprake, wiens nieuwjaarsgeschenk dus bestaat
uit een rekening van meer
dan 10.000 F die hij uit zijn
zak mag bij tellen, woont op
een paar kilometer van de Nederlandse grens. « Wat een
pech », verklaarde hij ons.
« Wanneer ik enkele honderden meter verder n a a r h e t
noorden h a d gewoond, was
ik er vanaf geweest met mijn
maandelijkse vijf gulden b i j drage. De rest zou voor de
ziekteverzekering zijn »•

HET WAALSE VOLK
Naar aanleiding van een
proces te Charleroi, waarop
de advokaat van de beschuldigde had verklaard dat zijn
klient in zijn jeugd het voorwerp geweest was van p"agerijen « wegens de Vlaamse klank van zijn naam », is
« La Libre Belgique » gaan
zoeken naar argumenten om
zulks te ontkennen
Zij voert o.m. aan dat te
Couillet — de gemeente waar

de beschuldigde woonde —
meer dan 25 % der n a m e n In
de kiezerslijst « een Vlaamse
klank » hebben. De burgemeester van de gemeente
heat trouwens Van Walleghem, de politiekommissaris
Devoge'aere. En de prokureur, die te Charleroi de zaak
behandelde. Van Geersdaele.
Indien men In de streek
van Charleroi eens stelselmatig alle Italiaanse, S p a a n se, Vlaamse en n o e m - m a a r -

KASTESOHOLEN
N HECHTEN
VAN DE ME
Een lid van de Sociaal-Ekonomische Werkgroep
van de Oostvlaamse Volksunie stuurde ons onderslaand artikel, dat wij in onze « Vrije tribune »
graag een plaatsje geven.

De Gentse jiansKiljons hwamea
t»i het geweer tegen de V U.-belogmf) van 29 september. Zij verspreidden het bovenstaand pamflet in de stad en de omgeving. Vi}j
dagen voor de betoging vloog het
A.A C -bomnnenarsenaal van Slasslait de lucht in. In de fel beschaéigiiti woturuj, waar de springtuigen uHTdeti vervaaldigd, vond de
politie grote hoeveelheden van hel
« nazi n-pamflct.
Op hel nippeilje iveid de l>e/ogiiig te Gent geen bloedbad .. En
na maanden van bommenlerieur tnet aanslagen te Brussel, Wemmei, Aalst en Oostende - stak hel
toeval de « hard-zoekende » politie
een handje toe : Slas^art en C
verdwenen van liel podium... voor
een 7ei>r korte periode ileehU

Is het opheffen van franstalige kastescholen
in Vlaanderen in overeenstemming met het
Charter van de Rechten van de Mens ?
De franstaligen in België zijn er altijd vlug
hij om te schermen met uitspraken van internationale organismen, als zij menen dat deze
uitspraken in hun voordeel uitvallen. Zo heeft
de franstalige pers de laatste maanden beweerd
dat het verbieden van Franstalig onderwijs
aan Vlaamse kinderen tegen het Charter van
de Rechten van de Mens is. Verder beweren /ij
eveneens dat op baiiis ^an ditzelfde Charter de
franstaligen in Vlaanderen Franstalig onder\\iis mogen eisen, op dezelfde voet als de Vlamingen hun Nederlandstalig onderwijs mogen
('ueisen. Wij hebben ons \eroorloofd e\en dit
Charter na te pluizen, alsmede de specifieke
betekenis van de term « vrijheid van onderA\iis ». Hiervoor zijn we te rade gegaan bij de
ontwerpers zelf van het Charter, dit zijn de
Verenigde Naties. In de schoot van de Verenigde Naties is de suborganizatie UNESCO in het
bijzonder belast met aile kulturele en onderwijs-aangelegenheden. Op haar algemene vergadering van 19Ü0 te Parijs heeft de Unesco
uitdrukkelijk bepaald wat dient verstaan door
« taalvrijheid in het onderwijs » en « diskriminatie » tegen bedoelde taalvrijheid. Deze
uitdrukkelijke bepalingen hebben uiteindelijk
de vorm gekregen van een Konventie, die door
de landenleden, o.m. ook door België, werd
goedgekeurd.
.
De paragrafen van de betrokken Konventie
die op de taalvrijheid betrekking hebben, zijn
vervat in artikel V/c. Wij laten dit artikel hiernavolgend afdrukken in zijn oorspronkelijke
Engelse versie.

Deze eigenaardige < besparings »-politiek was voor de
gemeenteraad
natuurlijk
geen beletsel om de budgett e n goed te stemmen.
Hoe meer tijd er verloopt
sinds de « overwinning » van
Hertoginnedal, hoe duidelijker de kolossale afmetingen
van die « overwinning » ons
worden.
T h a n s wordt h e t Nederlands alleen nog m a a r a c h tergesteld om redenen van
besparing. Wat een
stap
vooruit, nietv/aar Verroken?

« It is essential - aldus artikel V/c van de
Unesco-Konventie van 1960 - to recognize the
right of members of national minorities to carry
on their own education activities, including
the maintenance of schools, and, depending on
the educational policy of each State, the use o r
the teaching of their own language, provided
howev er.
— that this right is not exercised in a manner
which prevents the members of these minorities from understanding tlie culture and
language of the community as a whole and
from participating in its activities, or which
prejudies national sovereignty ;
— that the standard of education is not
lower... ;
— that the attendance of such schools is
optional ».
Deze tekst houdt drie belangrijke principes in,
die we hier vertalen en verduidelijken.
Ten eerste : de overheid dient de taalminderheden toe te staan hun eigen privé-onderwijs in te richten, maar is niet verplicht zelf
openbaar onderwijs ten behoeve van de taalminderheden te organizeren. Dit principe staat
nog klaarder vermeld in par. b van hetzelfde
artikel, waarin gezegd wordt dat het bazisprincipe betreffende taalvrijheid er in bestaat
dat de ouders hun kinderen mogen sturen naar
andere scholen « dan deze ingericht door de
overheid ». Binnen het openbaar onderwijs is
de overheid derhalve gerechtigd het onderwijs
in te richten zoals zij het goed vindt.
Ten tweede : de tekst van de Konventie zegt
dat de overheid het recht moet erkennen dat
de kinderen opgevoed worden in hun moedertaal. De taal, waarin het kind het recht heeft
opgevoed te worden, is zijn moedertaal en niet
een vreemde taal. De overheid is er dus helemaal niet toe gehouden er in toe te stemmen
dat kinderen worden opgevoed in een andere
taal dan de moedertaal. In andere woorden, zij
heeft het volste recht de verplichting op te
leggen dat de kinderen in hun moedertaal worden opgevoed. De toegang verbieden van
Vlaamse kinderen tot franstalig onderwijs is
derhalve volledig in overeenstemming met de
Rechten van de Mens.
Ten derde : zelfs aan het recht van de taalminderheden om op eigen kosten hun onderwijs te organizeren, wordt een uitdrukkelijke
voorwaarde gesteld, nl. dat het in wezen niet
volksvreemd zij. Willen de taalminderheden
hun eigen onderwijs organizeren op eigen
kosten, dan mogen zij dit doen, op voorwaarde
dat dit onderwijs de leerlingen niet belet « de
kuituur en de taal van de gemeenschap te begrijpen» en «in het leven van de gemeenschap»
deel te nemen ». Dit betekent dat zelfs het
franstalig privé-onderwijs in Vlaanderen vlakaf
mag opgeheven, zodra de onderwijsgeest in de
bedoelde instellingen de leerlingen verhindert
op 'n normale wijze in de omringende Vlaamse
gemeenschap te integreren J
J.

w
iWe hel:^eB gemeend, ons ^ Kef I t e ^ ^ n e l e JaaroverzlcKt 1963.
strikt te kmm^i beperken lot de gebeurtenissen en inf'
tiatieven, waarbij de Volksimle na^uw betrokken was. Voor een
algemener nationacJ ea internationaal jaaroverzicht komt men
immers terecht bij de dagbladpers; onze taak is het, Baarbij de
nodige aanvulling vanuit V.U.-standpunt te brengen.
Niet alle V.U.-initiatieven en -data zijn in onderstaand overzicht
opgenomen en er ontbreekt af en toe ook wel eens een naam. W e
lieten ons nl. leiden door 3e overweging dat slechts algemene,
landelijke V.U.-feiten, naast enkele parlementaire data, voor al
onze lezers van belang zijn.
Begin 1963 vroeg de pers zich met een binnenpretje af: « Volksunie, broze unie? ». Het antwoord op deze vraag is o.m. ook uit
onderstaand aktiviteiten-overzicht te lezen.

MAART
JANUARI
De laatste helft der maand stond
In het parlement draaide de begro- in het teken van de V.U.-stunt tijtingsmolen; een tussenkomst van dr
Leo Wouters bij Ekonomische Zaken tens de uitzending « Wiet weet wat? »
maakte ophef omdat Spinoy zich op op de Heizel. Veertig minuten kwam
de tenen getrapt voelde toen het ging de Heizel niet op antenne, terwijl in
over de overheveling van Vlaamse be- het paviljoen strooibiljetten dwarrelden, Toni Corsari de armen opendrijven naar Wallonië
gooide en politiemannen binnenrukReimond Mattheyssens zette een ten. Kommentaar in simpatieke toon
offensief in ten bate van de Vlaamse
heel de pers. « Ieder zijn waarzeelui : in het Parlement verdedigde in
heid
» kreeg definitief de bel aangehij de oprichting van een Nationaal
bonden.
Paritair Komitee.
De koude winter was oorzaak van
heel wat ellende en de T.V. zette, onder het motto « Wie doet wat ? », een
grote hulpaktie op touw; de plaatseselijke V.U.-besturen lieten zich niet
onbetuigd.
Arbeiders en bedienden van de
brouwerijen Imperial en Caulier, die
bedreigd werden met werkloosheid ingevolge de overheveling van hun bedrijven naar Ghlin, wendden zich tot
de V.U. nadat ze door hun sindikaten
wandelen werden gestuurd. De aktie
< Imperial-Caulier » begon te lopen.
De uitbouw van de partij volgens
de nieuwe statuten kreeg haar bekroning in de nieuwe samenstelling van
hoofdbestuur en dagelijks bestuur;
onder de leiding van voorzitter Van
der Eist en sekretaris Wim Jorissen
werd het strijdjaar ingegaan.
De maand was Ingezet met een
grootse betoging langsheen de E-3
FEBRUARI
van Antwerpen naar St. Niklaas :
Op donderdag 7 februari 's avonds meer dan 500 wagens.
verzamelden zich honderden V.U.-leTijdens de slotmeeting te St. Nien en -simpatizanten te Eisene vlak klaas
werd het woord gevoerd door
voor het gebouw van de B.R.T. Het
Van
der
Eist, Wim Jorissen, Verniers
werd een geestdriftige betoging tegen «Ieder zijn waarheid >. De waar- en Goemans.
Bij dr Leo Wouters te Gent werheidsverkondigers der grote partijen
den
de ruiten ingegooid; begin van
werden langs een achterdeurtje binnengeloodst terwijl aan de ingang een terreurkampanje tegen de V.U.,
politieversterkingen opdaagden. In de die maanden zou duren.
De Volksunie pakte uit met het
hal van het gebouw kwam het, onder
grote belangstelling van de pers, tot schandaal der Hunters en Starfigheen onderhoud met de T.V.-bonzen; ters. In het parlement verdere tuseen memorandum werd overhandigd. senkomsten van onze verkozenen bij
In het Parlement draaide de begro- de begrotingen.
tingsmolen verder. Dr Van Leemputten nam het bij Volksgezondheid op
voor de gezinnen en de gehandikap- A P R I L
Ook deze maand voortgezette aktie
ten; Reimond Mattheysens verdedigde bij Verkeerswezen haven en lucht- « Ieder zijn waarheid ». Op 4 april
haven van Antwerpen. De boerenak- wisten Mattheyssens en Van Overtie vond haar veerklank In dr Van sfcraeten in de hal van het BJl.T.Leemputten's tussenkomst bij Land- gebouw dir.-gen. Van den Busbouw, terwijl senator dr Roosens bij sche de bekentenis te ontlokken, dat
Landsverdediging de vredesgedachte de grote partijen hun veto tegen de
verdedigde. Senator Diependaele be- V.U. hadden gesteld.
handelde deskundig Openbare WerOp 21 april hield Antwerpen een
ken.
grote tweedaagse, met inhuldiging
Een interpellatie van Daniël Deco- van het sekretariaat, optocht door
ninck over de houding van burge- de stad en grootse slotvergadering
meester Cooremans bij de Tweede waarop dr Leo Wouters bij zijn 60ste
Mars deed de vaderlandse harten van verjaardag werd gehuldigd.
In het parlement amendeerde Daverontwaardiging trillen. Deze verontwaardiging veranderde in een niël Deconinck het ontwerp over de
civieke grijns, toen Van der Eist met Muntschouwburg en ageerden onze
overstelpend cijfermateriaal betref- volksvertegenwoordigers herftig t-egen
fende een reeks Brusselse instellingen de ontwerpen op de ordehandhaving.
Larock en Van Elslande te lijf ging. In de kommissie van Openbare WerIn de brouwerijen Imperial en Cau- ken werd het wetsvoorstel Van der
lier werd een arbeiders- en bedien- Eist over de oorlogsschade aan « indenkomitee opgericht, dat zich met civieken > besproken.
moties en een perskonferenties tot
de publieke opinie wendde.
Te Antwerpen werd aan het nieuw MEI
Terwijl Van den Boeynants de
sekretariaat op de Mechelsesteenweg
een reusachtige neonreklame met de Volksunie achterna hinkte door een
tekst « Volksunie » aangestoken door wetsvoorstel In te dienen betreffende
Rudi Van der Paal en Wim Jorissen. het stenurecht vanaf 18 jaar en dan

nog alleen bij gemeenteverkiezingen,
hielden Deconinck en Van der Eist
opgemerkte redevoeringen bij de begroting van Nationale Opvoeding en
Kuituur.
De regering liet iets van haar plannen i.v.m. de nieuwe taalwetten doorschemeren; onmiddellijk volgde een
motie van de V.U., motie die de inzet was van een maandenlange strijd
in gans het Vlaamse land.
JUNI
Op 9 juni kwamen 7.500 Vlaamsnationalisten bijeen op de Landdag
te Wemmei, waar Wim Jorissen het
strijdparool « Neen Theo » afkondigde. Na de Landdag werd een geimprovizeerde betoging gehouden :
eerste anti-regeringsbetoging van
een indrukwekkende reeks.
In het weekblad verscheen de oproep voor een strijdfonds; na enkele
weken tij ds zal het bedrag op de per
oplopen tot een kwart miljoen. Op 19
juni belegde de V.U. een perskonferentie om de regeringplannen aan
te klagen en haar eigen oplossingen
bekend te maken.
Een eerste oplage van 500.000 pamfletten werd gedrukt. Duizenden affiche's werden over gans AHaanderen
verspreid. Op alle wegen stond «Neen
Theo» gekalkt.
De V.U. publiceerde een motie tegen het afluisteren van telefoonge-

sprekfcen, de huiszoekingen, de afgrendeling der randgemeenten, de
nachtelijke kontrole op het verkeer.
Op 22 juni is de V.U. prezent in de
woelige betoging te Wemmei. Op 29
juni stonden onze propagandisten
met duizenden te Wezembeek-Oppem, om de dag daarna te Antwerpen
in de zaal « Majestic » de meest dinamische V.U.-meeting uit de geschiedenis der partij bij te wonen.
In de namiddag, na het Zangfeest,
trok de V.U. met duizenden en nog
eens duizenden in een verboden optocht door Antwerpen en hield een
meeting op de Groenplaats, waar Van
der Eist en Jorissen spraken.

JULI
De strijd tegen de regeringsontwerpen en tegen Hertoginnedal bereikte zijn hoogtepunt. Onze propagandisten waren sinds weken dag en
nacht in het getouw, doch gaven nog
niet af.
Te Antwerpen werd Custers, bij de
zgn. « eerste spadesteek voor de E-3 »,
overvloedig uitgejouwd.
Het (schijn-) ontslag der regering
werd kort daarop gevolgd door het
onterend diktat. De woede ontlaadde
zich op talrijke plaatsen in Vlaanderen in heftige betogingen en incidenten. Te Kortrijk kwam het op de
Markt tot hevige relletjes en werd
een «bezoek» gebracht aan de huizen der stedelijke «roof-excellenties^.
Te Mechelen marsj eerden Jorissen en
Renard aan het hoofd van een betoging, die eindigde in een veldslag in
regel met de brandweer; het maneblussersmateriaal sneuvelde daarbij
weinig eerbaar.
Het parlementair en gewoon verlof
betekende een korte rustpauze na de
weken van strijd. De VU. kon terugzien op de hevigste kampanje die ze
ooit had gevoerd; zij in ieder geval
deed haar plicht.
{

AUGUSTUS
Te Aalst ontplofte in het Vlaams
Huis « De Vriendschap » een bom, de
zoveelste in een reeks.
Tijdens de Mars naar de kust,
waaraan onze propagandisten en leden massaal deelnamen, kwam het
tot incidenten en werden weerom
bommen gegooid : hier lag de kiem
van wat later de «teerkladderij van
Oostende » zou worden genoemd.
SEPTEMBER
Op 1 september glipten honderden
V.U.-betc^ers door het rijkswachtkordon dat rond de Voerstreek was opgesteld. In de voormiddag werd te 's
Gravenvoeren een V.U.-meeting Ingericht met o.m. Wim Jorissen als
spreker. Gebruikelijke relletjes en
aanhoudingen, maar het Waals offensief was gecounterd en de overheveling stond in het teken van de
Vlaamse strijdvaardigheid.
Te Berlaar ontmoette Uilenspiegel
op een nachtelijke tocht de relaiswagens van de T.V. en schilderde
meteen in koeien van letters nog
maar eens «Ieder zijn waarheid >leuzen. De B.R.T. gaf het op en kondigde de verdwijning van het programma aan.
Op 29 september richtte de Oostvlaamse V.U. een grootse betoging In
te Gent : 5.000 Vlaams-nationalisten
stapten door de straten van de
vechtstad. Vijf dagen voordien was
ten huize Stassart het bommenarsenaal van de N.A.C. de lucht ingevlogen en verhinderde het toeval aldus
een bloedbad tijdens de V.U.-betoging.
(vervolg op blz. 10)

«^kMiXiti»'

V.U.-BETOGINGEN 196S : de maanden juni en juli sd
.icn in het teken van
een hardnehhige en bittere strijd tegen de taalonlwerpen der regering. Geïmprovizecrdt
betogingen, zoals hierboven te Aniwerpen, werden door de V.U. i" aam het Vlaamse land
ingericht.
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BEWEGINS

In Ï864 werd de eerste Internaïlo*
nale gesticht. 1886 is het jaar de»
ernstige wanordelijkheden in Wallonië. In 1877 wordt een Vlaamse socia-«
listische partij gesticht : Moyson en
Cesar De Paepe zijn er de promotors
van. In 1885 zou het Belgische socla-*
lisme zijn definitieve partijvorm krij*
;en In de « Belgische Werklledenpap*i
ij».
I
De sociale belangstelling van ka*'
lithoieke zijde bleef niet achter — zi|
«niste echter het élan en de stuwkracht van het socialisme en volgdö
slechts schoorvoetend de ontwikkeling. Pas in 1891 verscheen «Rerun»
Novanmi» — de eerste stem van ofi*
ficiële kerkelijke zijde over het so* '
dale probleem.
Inmiddels had de sociale idee vomS
gekregen In een revolutionaire, atheïstische ideologie, in de mythe van d^
klassenstrijd en de ekonomlsche heivvormlng door het kollektlvlsme. Dei
sociaalgezinden bij de katholieken
botsten daarbij in hun schuchtere pow
gingen tot democratisering steeds op
het verbond van kapitaal, klerus en
koningdom, dat geen besef had van
de diepe oorzaken en de onvermijdelijkheid der ontwikkeling en in zljö
kortzichtigheid geloofde door d w a n ^
maatregelen de vloed te kunnen stuk»
jten.
De muur van onbegrip en hardnekkig conservatisme die elke sociale
yoorultgang tegenhield, kon slechta
doorbroken worden op de enige
plaats, waar hij kwetsbaar was : op
die der politiek.
In 1893 wordt de Christelijk^
Volkspartij gesticht In het arrondissement Aalst. Pieter Daens gaf er —•
naar zijn bewering — de grote
stoot toe. Aan zijn broer Adolf werd
opgedragen een programma uit te
werken, dat gedrukt en verspreid
5?erd^
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In 1949 was heï « Kommünfstisch
Manifest» van Marx en Engels verschenen. Hetzelfde jaar braken overal revoluties uit : zi] hadden een
meer nationaal, liberaal-getint karakter, doch de sociale inslag ervan
viel niet te loochenen : een aantal
volgelingen van Marx en de «Ligue
des Communistes» vinden wij trouwens bij de woelingen in Duitsland
terug,
_„,„..
D e Tezer zal wel Kegrijpen dat KeT onmogelijk ïs, binnen
0e beperkte ruimte van een artikel in een weekblad, het ontstaan en de ontwikkeling van het Daensisme en het leven
van Priester Daens te schetsen. Wij moeten ons derhalve
beperken tot een poging tot situering en het vermelden van
enkele feiten.
De gebroeders Pieter en Adolf
Daens kwamen uit een eenvoudig
werkmansgezin uit het Aalst der negentiende eeuw; Adolf werd geboren
in 1839. Hij liep school bij de Broeders der Christelijke Scholen, werd
opgemerkt om zijn schranderheid en
zijn schitterende resultaten en naar
het College der Jezuïeten gestuurd.
Na een noviciaat bij de Jezuïeten ging
hij op 31-jarige leeftijd naar het seminarie in Gent en werd er priester
gewijd in 1873. Hij was achtereenvolgens leraar te Turnhout, Oudenaarde
en Dendermonde — met een korte
onderbreking tijdens dewelke hij onderpastoor was te Kruishoutem en te
St-Niklaas. Een tijdlang was hij ook
privaatleraar.
Hoe priester Daens tot de sociale en
politieke aktie kwam ? Vooreerst kende hij uit eigen ervaring de ellende
en de verdrukking der arbeidersklasse Hij paarde daarenboven een sterk

gevoel voor rechtvaardigheid en een
diepe liefde voor de gewone volksmens aan een strijdbaar karakter.
Zijn broeder Pieter gaf twee weekbladen uit : «Het Land van Aalst»
en «De Werkman», waarin hij
schreef en waarin geijverd werd voor
sociale verbetering en een menswaardig bestaan voor de arbeider.
Maar er was meer : de sociale en
politieke aktie van het Daensisme
dient gezien te worden in het kader
van die tijd en in het streven van een
aantal katholieken om gelijke tred te
houden met de ideëen van sociale
ontvoogding. Een Mgr. Ketteler, een
Kólping in Duitsland, een Mgr. Doutreloux In ons land, zagen dit in. Ook
een groep jonge Franstaligen — Renkin. Carton de Wlart, o.a. — beseften
de noodzaak van een democratische
yernieuwing.

Inliai^£ln£ fiü bet PaeMBonument te Aalst in 1957«

EStmeUe afkeuring t ^ Rome van dë
brlestrsrs Daens en Fonteyne. In 1906
ipnder?ing de partij een nederlaag te
ferussisl, mede door het opkomen van
be Vl/iamse partij (met Josson en De
iRaet).
ï Daens' geestdrift en werkkracht
7as echter gebroken : hij was arm en
irervolgd tot in zijn priesterschap en
Ijn geloof toe. Men had hem zijn
liefde voor de armen en verdrukten
lOOit vergeven: een koning wiens morele gedrag allesbehalve onbesproken
/as, had het zelfs gewaagd bij karinaal en paus aan te dringen op de
jrervolging van een eerlijk en sofeiaalvoelend priester, wiens enige
3ut het was geweest de vijanden
?an zijn volk — dezelfde anti-Vlaamse en anti-democratische machten
iran nu — te bestrijden.
Na de nederlaag van 1906 was
)aens gebroken. Nog nam hij deel
itan vergaderingen, schreef artikels.
Jegin 1907 werd hij ernstig ziek. Hij
rok zich uit de partij-werking telg, wat aanleiding gaf tot heftige
Itwisten, niet slechts in de partij maar
de eigen familie.
Op 14 juli 1907 stierf hij : hoewel
«fiij zich als katholiek priester niets
' ^ verwijten had, werden hem de eerpjetuigingen voor een priester bij de
t)egrafenis geweigerd.
Niettegenstaande zijn verdwijnen
^an het politieke toneel, bleef het
paensisme niet zonder gevolgen. De
iriomf der konservatieven was Inderdaad slechts van korte duur : de geschiedenis gaf Daens, en niet zijn
vervolgers, gelijk.
Het Daensisme legde de nadruk op
de sociale aktie : < Wij zijn een so-,

«
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dale, geen politieke partij » zei Daenw
zelf. Dit betekende niet, dat hij geem^
belangstelling zou gehad hebben voorde Vlaamse achteruitstelling, i n t e gendeel. De vijanden waren —^ en.
zijn nog steeds — dezelfde en difcj
inzicht moet reeds geleid hebben t o t '
een latere verbreding van het front,^
in de richting der Vlaams-nationale
opvattingen .waarin de leuze der
volksverheffing het sociale zowel alst
het kulturele, ekonomische en politie»
ke aspekt omvat, in één samenvattende nationale visie. Symptomatisch,
daarbij is, dat juist het arrondissement waar het Daensisme ontstond
en het sterkst was, ook nadien t o t
een der sterkste aktie-centra van h e t
Vlaams-nationalisme uitgroeide.
Tenslotte weze het Daensisme eeik
les voor alle Vlamingen : een voorbeeld van wat anti-Vlaamse machtea.
achter de schermen bereiken kunnea.
— zelfs bij de Paus — door een p a r tijdige anti-Vlaamse voorlichting»
daarbij gedreven niet door hun b e zorgdheid om geloof of eendracht»,
maar door hun enge banden met h e t
unitair Belgisch kapitalisme en mefr
een anti-Vlaan;^se en anti-demokrati—
sche d3mastie. In de zaak van de s o ciale ontvoogding heeft niet PriesterDaens zich vergist — maar wel he#^Episkopaat en het Vaticaan, dat ziclï.
steunde op partijdige voorlichting.
Het is goed dit niet te vergetent,
wanneer van die zijde rechtstreeks*-;
of onrechtstreeks uitspraak gedaaiÈ|
wordt, uitgelokt door of gebazeerd opi ^
informaties
van hen, die dat
vijand zijn van ons zelfstandig volks—"
J. Dierickx
pgï W^ï^rïïtremattftaal
voor êH arliJcé
werd om bereidwtllig in bruikleen gegevei
door de heer Lne Delafortrie, auteur vta^
^ e e Yiaamse Pochets over het Daensism^
jte W9 ton sterkste btj onze lezers aanbm,

PRIESTER DAEHS^'^"'
Priester

{{

mmmnmi

IHl de mémmr^
êietr.
Daens
pmt^
- 168 blz. geïll.
,
'eter Daens - Uit de mémoires der Jaau^^
165 blz. geïll.

VLAMING HUIST IN EIGEN HART»
PiETER DAENS

Naar uit een aantal uitlatingen en
gegevens blijkt, was de oorspronkeliJ>ke bedoeling slechts, een democratlfiche vernieuwing in de bestaande kafiiolieke partij uit te lokken en de
partijstruktuur in die zin te wijzigen
da ook de werklieden- en boerenbonden een stemhebbende fraktle zouden zijn.
Er gebeurde echter toen, wa* ook
later — mutatis mutandis — met
Degrelle zou plaatsvinden : door de
halsstarrige weigering en de stugheid
der konservatieven werd de kloof alsmaar groter, zodat er geen andere
weg opengelaten werd dan die van een
eigen politieke formatie.
In het geval van Daens kwam daar
nog bij, dat hij optrad in een arrondissement dat de aartskonservatief
Woeste als zijn privaat jachtdomein
beschouwde. Van die zijde waren geen
toegevingen te verwachten : er bleef
dus niets anders over dan de strijd
aan te binden. Daens werd verkozen,
maar reeds had Woeste zijn stukken
opgesteld: de bisschop verbood Daens
in het openbaar de mis te lezen, nadat Leopold II rechtstreeks tussen
gekomen was.
Daens werd in 1895 naar Rome geroepen om er verslag uit te brengen
over zijn aktiviteiten. Hij werd niet
door de Paus ontvangen, maar de
Belgische gezant had op bevel van
Brussel Daens zo zwart mogelijk gemaakt. Tevoren had Woeste reeds
een hatelijk en leugenachtig rapport
aan de Paus doen voorleggen. De
Paus had geen uitspraak gedaan;
daarom zette Daens de strijd voort.
Op 10 juli kwam een brief uit Rome
waarin tot eendracht werd aangem^aand. De bisschoppen, in een herderlijk schrijven, vermaanden de gelovigen de — vergeleken bij het socialisme toch zeer gematigde — beginselen van Rerum Novarum met
voorzichtigheid te benaderen...
ïn 1895 moesten te Aalst gemeen-

^ëïKKgRrgêh i^ïsratsgrljpen, ffi
alg^nene verkiezingen. De campagiM
tegen Daens, Fonteyne en de Volkspartij was zeer hatelijk. Daens werd
verkozen, hoewel men niets had on»
verlet gelaten om hem te belastereE|
Op het feest ter gelegenheid van hel
huwelijk van prinses Henriette vroeg
Leopold n met luide stem aan Kaj^
èlnaal Groossens, hoelang dat schan;»
4aal met die Daens nog ging duren.
Hij liet trouwens Woeste nogmaals
aandringen in Rome op CMi verooE*
deling.
Een ogenblik leek het of door d©
democratische eenheid, in de BelgÊt
scha Volksbond, de conservatieve ves*
ting der partij zou ingenomen WOPden. Maar Woeste waakte en ook la
de Volksbond zelf kwam het tot een
konflikt. De meeste Franstalige leiders — o.m. Renkin en Carton d,e
W;iart — waren intellektuelen en had»
den geen kontakt met het volk. Voor
hen primeerde het behoud van de
partij-eenheid, voor Daens het principe van de christelijke democratie.
Dit leidde eensdeels tot een onderwerping van de Volksbond aan de
partij, bij zoverre zelfs dat Renkin
en Carton de Wiart later tegen het
algemeen stemrecht stemden — en
anderdeels was een volledige breuk
met het Bisdom onvermijdelijk : de
voorwaarden die gesteld werden voor
Daens waren zo vernederend dat hij
weigerde zich erbij neer te leggen. Hij
betrad terug het politieke forum,
kwam zelfs op met een kartellijst van
liberalen, socialisten en kristen-demokraten, met het doel het algemeen stemrecht te bekomen. Op een
vraag van ht bisdom om zich aan te
bieden, antwoordde hij dat hij vroeger aan zijn mandaat verzaakt had
en dat de belofte tot eerherstel toen
niet gehouden werd. Daarop werd
hem verboden het priesterkleed nog
te dragen. In 1902 werd hij nog herkozen te Brussel, in 1905 kwam een

lik,.
Boven : priester Daens (borstbeeld door Pj^J^acke). Oixdex : Pietw Daens
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aruk dat de gastheer zijn
gasten
«p alle terreinen
in
zoutloosheid
aan het verslaan was. Maar lüonneer dan een der gasten aan de
beurt kwam, hadden we terug de
neiging om van mening te veraru
deren.
Laat Johnny Kraaykamp
scheerapparaten gaan verkopen,
of Perzische tapijten,
of om het
even
wat Als hij maar geen
dergelijke
show6 meer geeft l

V.U.-BETOGINGEN : d e g r o t e v o l k s v e r g a d e r i n g o p d e v o o r m i d d a g
v a n h e t Zangfeest s t o n d n a t u u r l i j k v o l k o m e n in h e t t e k e n van d e
s t r i j d t e g e n d e t a a l o n t w e r p e n d e r r e g e r i n g . E e n g r o e p , d i e de elf
.« r o v e r s - m i n i s t e r s » v o o r s t e l d e , o o g s t t e e r heel w a t succes en s t a p t e
ook in de namiddag mee op tijdens de verboden betoging te
Antwerpen.

Stars of Failh. De inleider
heeft
nochtans zeer zijn best gedaan om
ons ervan te overtuigen
dat de
zwarte
zangers
en
zangeressen
geen « show in de kerk n brengen,
maar telkens opnieuw
bedwelmd
worden
door hun
eigen
zang.
Marion Williams en haar kollega's
hebben
dat echter
met
zoveel
geestdrift
en stielkennis
gednan,
dat wi] persoonlijk in die val niet
wensen te trappen.
'0
Niet erg overtuigend
was
vorige week de reportage van Ludo
Bekleers over « India,
land
van
gisteren ». Het was wellicht de bedoeling ons de meest
essentiële
psichologische
trekken
te
laten
zien van dit eeuwenoud land. Deze
voorbereidende
reportage moest er
voor zorgen dat we voldoende
inzicht kregen in de door zoveel
eeuwen geboetseerde
ziel van de
Indische mens, om zodoende
beter
te kannen
oordelen over wat Le
Corbusier
daar heeft
rechtgezet.
We geloven echter niet in de verhelderende
werking
van
Ludo
Bekker's reportage. Ze bleef daarvoor te veel aan de
oppervlakte,
raakte te weinig de kern van de
godsdienstige
overtuiging
van de
verschillende
bevolkingsgroepen
en
zei zelfs helemaal
niets over de
praktische
filozofie van elke dag
waarmee de Indiër door het leven
gaaL
Daarom bereikte deze
uitzending
haar doel niet en was ze dus in
zekere zin
overbodig.
0
Op gevaar af heel wat mensen voor het hoofd te sloten, moeten we zeggen dat we niet gewonnen zijn voor het spektakel
dat
vorige week vrijdag in de Utrechtse
Geesteskerk werd ten beste gegeven
door Marion Williams
and
her

Ons heeft dat programma
niet
gewonnen
voor êe zaak van de
gospels. We bUiven het zien als
een show in de kerk. « Walking
up to Jesus », zingt ze, voor een
volle kerk die alleen maar kijkt en
luistert en op het einde
losbreekt
tn een entouziast
applaus.
Neen,
we geloven er niet in...

^
Een programma
waarin
we
alleszins geloven,
is de « Tijdscapsule ». Of de jeugd,
waarvoor
de uitzending
eigenlijk bedoeld is,
er evenzeer plezier aan beleefd als
de groteren, weten we niet. Maar
we stellen ons voor dat ook hel
jonge volkje er zijn gading
in
vindt.
De vierde aflevering
was alleszins goed verfilmd,
tamelijk
geestig van dialoog en vlot van scenario. Wat moet het jonge (en het
oudere) volkje nog meer hebben ?

^
Met zijn
zondagavond-show
heeft Johnny
Kraaykamp
vorige
week een vijftig minuten
lange
poging ondernomen
om geestig te
zijn. Spijtig voor hem en voor ons,
is het evenzeer een vijftig
minuten
lange mislukking
geworden.
We weten zelfs niet wie het
meest is tegengevallen.
Op sommige ogenblikken
hadden we de in-

0
« hxprmnl », hel
programma
gewijd aan de llle
Internationale
hompetitie
voor
Experimentele
Films, heeft bij ons een zeer goede
indruk nagelaten. Wal we te zien
kregen aan pogingen om de filmtaal te vernieuwen,
leek ons eerlijk genoeg en zelfs van
voldoende
artistiek
gehalte om er
wierook
voor te branden. We hebben
geen
namen onthouden,
noch van cineasten, noch van films, maar het
grootste deel van de vertoonde
inzendingen
hebben ons
overtuigd
van het nul en de kwaliteiten
van
experimentele
films.
We kunnen ons natuurlijk
vergissen, maar wat we gezien hebben leek ons zelfs heet wat eerlijker dan het overgrote deel van
alle avant garde-richtingen
in de
schilderkunsi.
Maar vergissen of
niet, we vonden « Expimnll
» de
moeite waard I

0
Beweren
dat het op Oudejaarsavond
een sthitterend
jaareinde voor de Vlaamse T.V. is
geworden,
zou wat al te gortig
zijn. We hebben
helemaal
niets
tegen een operette, maar of een
ingeblikt « Maske in Blau » nu het
neusje van de eindejaarszalm
is,
durven we toch sterk
betwijfelen.
Gebrek aan fantazie ?
De « Muziekparade
» was er
helemaal naast en leverde de proef
op de som van de armoe en het
gebrek aan talent in ons
showwereldje. Willy Courteaux en Nand
Baert zaten er bij, of ze gauw in
1963 nog wat centjes wilden
verdienen en daarmee bctsla.
We zijn dan maar
herhaaldelijk
r,aar de N.T.S. gevlucht, waar on^
een voortreffelijke
kabaretkroniek
door Wim lbo werd gegeven
en
ivaar men toch besefte, dat klokslag 12 geen mens naar de T.V.
kijkt en zeker niet naar een afschuwelijk
« vast beeld » zoals hij
de B.R.T. Kwart na twaalf
kregen
we dan boven de Moerdijk
het
programma
« Kwart na 6i », gepiezenteerd
door de knapste
en
meest dinamische presentatrice éHe
we in 1963 en omgeving aan het
werk
zagen.
Eindindruk
de N.T.S. 1

1S63 : dan loch

maar

Jub.

DE VOLKSUNIE I N

1963
(vervolg van blz. 7)
OKTOBER
Inzet van de nieuwe abonnementenslag en van de
strijd om Mol : moties en
verhoogde propaganda-aktiviteit over het ganse Vlaamse land.
De V.U. leidde in heel
Vlaanderen de voorbereidingen voor de federalistische
betoging te Antwerpen; week
na week werd de deelnemerslijst in het weekblad langer.

NOVEMBER
Voortgezette
abonnementenslag, terwijl de Studiedienst de handen vol had met
de voorbereiding van het partijkongres.
Op 10 november de reusachtige betoging te Antwerpen met overweldigende deelneming van gans de Volksunie.
In het Parlement werd de
aktiviteit hervat en kwam dr
Leo Wouters tussenbeide over
Mol; eveneens over Mol publiceerden de V.U.-frakties
een klinkende motie.

• ZONDAG
12.15 : Nieuwjaarsconcert — 13.30 :
Skispringen. Rectitstreekse reportage uit Garmiscli - Partenkirclien
— 15.30 : Bilden en omzien —
16.15 : Televisum — 19 00 : Openbaar kunstbezit. Dulle Griet (Pieter
Breughel) — 19.15 : Films voor de
jeugd — 19.50 : De Weerman —
19 55 : Sport In 't kort — 20.00 I
TV-nleuws — 20 20 : Speelfilm :
Het Hazepad (The rabbit trap) i
psychologische film van Philip Leacock met Ernest Borgnlne. Bethil
Leslie, David Brian en Kevin Corcoran. (Engelse versie met tweetalige onderschriften)
— 21.35 :
Playback — 22 25 : Tweede nieuwsuitzending

16.00 : De duivel van de 7e klas —
19 00 : Teletaalles : Engels — 19.30:
Arena — 19 55 : Sport in 't kort —
20.00 : TV-nieuws — 20.20 : Bonanza : TV-Western — 21.10 ; Film en
Wetenschap — 21.55 : Première —
22.40 : Tweede nieuwsuitzending.

DINSDAG
De groots uitgebouwde Vlaamse volksconcerten die Willem De
Meyer regelmatig voor de B.R.T. programmeert, genieten een
weergaloos succes over gans het Vlaamse landsgedeelte en ook
in Nederland. Tijdens deze concerten primeert de gedachte
die zo sterk gebald door Cyriel Verschaeve werd geformuleerd:
« Zingen kan van gezonde gedachte ook sterke krachten m a ken « !
De tendenz, die de Willem
De Meyer - programma's inspireert, is er op gericht onze
jeugd en ons volk
weer
Vlaams - nationaal te oriënteren : schoon in denken,
trots op eigen kuituur, flink
en gezond, voornaam en beschaafd op een hoger niveau.
Tijdens de eerstvolgende
maanden worden volgende
onderwerpen tijdens openbare concerten behandeld :

Dinsdag, 18 februari 1694
in de grote feestzaal van de
Dierentuin te Antwerpen (20
uur tot 22 uur) : « Zingende
soldaten zijn wij »!.
Medewerkers : Alice Van
Walleghem, sopraan en Ren a a t Verbruggen.
Zeshonderd zingende soldaten van 9 verschillende
militaire eenheden. De muziekkapellen van het 16de linieregiment en van de zeemacht.

Zaterdag, 16 mei 1964 in
het grote studio IV van de
B.R.T. te Brussel (20 uur tot
22 uur) : « Als moeder zong
was alles goed ».
Medewerking van 350 knapen en meisjes en vooraanstaande solisten.
Zaterdag, 11 juli 1964 in
het grote studio IV van de
B.R.T. te Brussel (20 uur tot
22 uur) : « Zij loechen en
staken de schouders op omdat ik hun klapte van Vlaanderen ».
Medewerking van 350 zangers behorende tot 6 grote
Vlaamse gemengde koren en
gekende solisten.
Voor gratis kaarten schrijve men : B.R.T,, Flageyplein
18, Brussel.

Weer begon de begrotingsmolen in h e t Parlement té
draaien. I n de Senaat hield
dr Roosens een opgemerkte
tussenkomst. In de Kamer
kwam Van der Eist tussenbeide bij Buitenlandse Zaken om o m . de oprichting
van een Hoge Raad voor de
Nederlandse Kuituur te bepleiten. Dr Van Leemputten
behandelde het ontwerp over
de ziekenhuizen.
De
abonnementenslag
werd in vele arrondissementen met goed gevolg verder
gevoerd.
Een schitterend V.U.-kongres besloot het strijdjaar.
Onder de leiding van de Studiediensten van E. Slosse
werden de sektievergaderingen degelijk voorbereid. De
organisatie van Budi Van
der Paal en O. Renard was
af. Op de slotvergadering
duidde Wim Jorissen de objektieven voor de e.k. m a a n den aan, terwijl Van der Eist
in een fel opgemerkte rede
de politieke toestand uiteenzette en h e t klimaat schetste, waarin de Vlaams-nationale strijd wordt geroerd.
t.v.o.

DEZE WEEK
OP UW SCHERM

MAANDAG

WILLEM DE MEYER-CONCERTEN

DECEMBER

17.00 : Ons Heelal — 17.30 : Baby
groeit op : poppenfilm — 19.00 :
Teletaalles : Frans — 19.25 : Tienerklanken — 19.50 : De Weerman
— 19 55 : Sport in 't kort — 20.00 :
TV-nieuws — 20 20 : Penelope —
21.00 : Het gezin Van Paemel :
drama in vier bedniven door Cyriel
Buysse — 22 35 : Tweede nieuwsuitzending.

•

WOENSDAG

10.00 : Teletaalles : Frans — 10 25 :
In de spiegel van de kunst — 10.55:
Teletaalles : Engels — 17.00 :
Jeugdprogramma — 17.45 : Schooltelevisie — 19.00 : De geschiedenis
van een kampioen — 19.25 : Dierenrubriek : Alle vissen zwemmen —
19.55 : Sport in 't kort — 20.00 :
TV-nieuws — 20 20 : Er kan altijd
eentie bii : TV-feullleton met Andrew Duggan en Peggy McCay (19e
afl.) — 20 45 : Pro en Contra —
21.35 : Echo — 22.05 : Dick Powell
stelt voor : De « Sea-witch » (34e
afl ) — 22.35 : Tweede nieuwsuitzending.

•

DONDERDAG

13.30 : Skiën — 15.30 ; Voor boer
en tuinder — 16.00 : De Tijdsoapsule — 16.20 : Klein, klem, kleutertje — 16.45 : Wien und wlr lm Walzertakt — 19.00 : Sport In 1963 —
19.55 : Sportuitslagen — 20.00 :

TV-nleuws — 20.20 : Johnny Kraaykmnp-show
(programma van üo
Nederlandse televisie - KRO) —
21.10 : Festival — 21.55 : Sportweekend — 22.25 : Tweede nieuwsuitzending.

VRIJDAG
16.30 : De gestolen plannen ; avonturenfilm — 19.00 : Tienerklanken
— 19.25 : Zoeklicht — 19.50 : De
Weerman — 19.55 : Sport tn 't kort
— 20.00 : TV-nleuws — 20.20 : 't I»
maar een woord — 20.55 : Het jaar
In beeld — 21.40 : Gershwln-melodieën — 2210 : Tweede nieuwsuitzending.

•

ZATERDAG

16 30 : Henri Desgranges' nalatenschap — 18.55 : Maxi : film voor de
jeugd — 19.35 : Tekenfilms voor
]ong en oud : De FUntstones —
20 00 : TV-nleuws — 20.15 : Nieuwjaarstoespraak van de heer Paul
Vandenbussche, Directeur-Generaal
— 20 25 : Het Circus Billy Smart.
Voorstelling van een speciaal kerstprogramma — 21.25 : Openbare
trekking van de Nationale Loterl]
— 21.45 : Maske in Blau : operette
in zes taferelen van Pred Raymond
— 23 15 : Ritme en vrolijkheid —
23.35 : Muziekparade : Oude] aarsavondprogramma.

Voor uw wlnterlektuur en
geschenken, koopt boeken
van uw eigen schrijvers !
Marcel Matthijs : < Onder
de Toren » De enige werkelijke repressieroman tot
hiertoe in Vlaanderen geschreven Het boek van de
aangrijpende
waarheid:
300 blz Ing 115 F; geb.
145 F. < Wie kan dat begrijpen ? > Een van de belangrijkste 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.
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KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KULTUUR « KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KULTUUR - KLI
BTussen He t w e e w e r e l d o o r l o g e n v e r s c h e e n v a n 'dr. L e o R e a r d h e t eerste deel v a n d e « Geschiedenis v a n d e V l a a m s e
e n G r o o t - N e d e r l a n d s e b e w e g i n g », d a t wij reeds lazen t o e n
wij s t u d e n t w a r e n . ELnkele j a r e n geleden k w a m h e t t w e e d e deel u i t e n z o p a s heeft d e uitgeverij S t a n d a a r d - B o e k h a n d e l beide delen in p o c k e t u i t g e g e v e n : drie b a n d jes t e g e n 2 5 F elk.
Bij alle allergie die s o m m i g e n v o o r d e historie der V l a a m s e
b e w e g i n g schijnen te v e r t o n e n , w a g e n wij h e t er toch o p
d e V o l k s u n i e - l e z e r s d e u i t g a v e dezer 75 F a a n t e bevelen :
zij zijn h e t r u i m s c h o o t s w a a r d . E n h e t zal niet a a n h e t r e a lisme v a n d e partij s c h a d e n w a n n e e r v/ij uit d e geschiedenis
leren w a a r o n z e z w a k h e d e n e n o n z e fouten in h e t verleden
lagen.

LEO
Een gedetailleerde bespreking van
Picard's werk kunnen wij, gezien de
plaatsruimte, niet brengen. Wij moet e n ons derhalve beperken tot de a l gemene strekking en tot enkele —
voor ons van belang zijnde — hoofdstukken die ook onze huidige standpunten direktj aanraken.
Wanneer de auteur in zijn inleiding zegt d a t dit werk nuttig kan
zijn bij de verdere konstruktie van
ons flamingantisch verleden en bij
h e t bepalen van onze houding tegenover de situatie van nu, dan beamen
wij d a t tenvolle.
Picard laat echter h e t bepalen dezer houding niet a a n de lezer over,
m a a r hij duidt ze zelf aan, spreekt
oordelen uit en profetizeert zelfs.
En hier kunnen wij h e m niet volgen.
Hij schreef onlangs een essay :
« Van Vlaamse beweging n a a r sociale
evolutie ».
Dit is ook de lijn die hij trekt en
de oplossing waarvan hij droomt. Hij
ziet iii een Vlaams travailUsme niet
alleen de oplossing voor de sociale
gelijkheid, m a a r ook voor de nationale achteruitstelling, die hij herleidt tot een sociaal taalprobleem.
Met dergelijke visie, waarbij het n a tionale probleem d a t alle aspekten
van h e t complekse volksleven omvat
zou opgaan in en opgelost worden
door a a n één enkel (nl. h e t sociaalekonomische) een bevredigende oplossing te schenken, verengt hij de
hele problematiek.
Picard acht zich, buiten de nationale ideologie staande, beter geplaatst tot een globale visie omdat
hij de hele zaak « in de totaliteit der
sociale strukturen » plaatst. Maar de
sociale strukturen die hij bedoelt zijn
beperkt : er zijn andere sociologische
bindingen die hij voorbijgaat en die
niettemin een beduidende invloed
hebben op mensen en gebeurtenissen.
Een globale visie, een totaalbeeld,
kan men slechts krijgen wanneer
men zijn optiek niet begrensd t o t één
terrein van h e t complexe volksleven.
De bekende historicus Prof. Valentin schreef een prachtig essay over
de gebondenheid van de historicus
a a n de tijdstendensen. Was de geschiedschrijving in de vorige eeuw
hoofdzakelijk etatistisch, liberaal nationalistisch (denken wij aan Plrenne), d a n nemen nu de sociaalekonomische motieven e&n zeer grote plaats in bij de geschiedenis-beschouwing, bij zoverre d a t andere
motieven veronachtzaamd worden.
Dat Picard de aandacht vestigt op
bepaalde tot op heden verwaarloosde
sociaal - ekonomische aspekten van
historische gebeurtenissen, is zeker
een niet te onderschatten verdienste. Dat hij echter een beweging, die
In essentie nationaal is en h e t hele
leven van h e t volk omvat, een beweging die de opgang is van een volk
n a a r zijn zelfstandigheid en eenheid,
die een « wording tot natie » is, her-

PICARD
leiden wil tot een taalprobleem ontstaan door sociaal - ekonomische faktoren, is een verenging van h e t blikveld. Flamingantisme is taalsocialisatie, zegt Picard en h e t franskiljonisme is een begeleiding verschijnsel
van h e t kapitalisme. Op h e t eerste
zicht lijkt dit misschien zo, m a a r er
is ook een socialistisch franskiljonisme d a t ons evenzeer in een n a tionale
minderwaardigheidspositie
duwt, die uiteindelijk ook tot sociale en ekonomische achteruitstelling
leidt.
Picard kan zich niet over deze sociaal - ekonomische begrenzing heen
verheffen : vandaar niet alleen zijn
onbegrip voor en afwijzing van elke
nationale ideologie maar ook van de
nationale idee zelf, een idee die juist
meer dan elk ander bege'eidingsverschijnsel, de constante der Vlaamse
beweging is vanaf Willems over Rodenbach tot het aktivisme en h e t
politiek nationalisme.
Max Lamberty, die men alleszins
niet kan verwijten d a t hij de sociaalekonomische faktoren zou verwaarlozen (zonder daarbij aan historisch
marxisme te doen), onderstreept in
zijn « Filosofie der Vlaamse Beweging » de beslissende rol van de « flammgantische idee » bij de bewustwording van ons volk.
Picard's weigering om de effektieve aanwezigheid en de historische
kracht dezer idee te erkennen leidt
dan tot voor ons onaanvaardbare gevolgtrekkingen en simplifikaties.
Wij beperken ons tot enkele p u n ten die rechtstreeks het politiek n a tionalisme van gisteren en heden
raken.
Vooreerst : wat aktivisme, frontbeweging en kollaboratie
betreft,
blijft zijn weergave binnen de perken
der historische objektiviteit. Picard
erkent de waarde van h e t « aktivistisch avontuur », daarbij Wies Moens
citerend : «in 't oude land sprong
nieuwe drift omhoog ». Ook wat de
kollaboratie betreft blijkt zijn oordeel en inzicht heel wat genuanceerder dan van Van Haegendoren in
« Vlaamse beweging gisteren en nu »,
Over de kollaboratie zegt Picard
dat, gezien de grote diversiteit van
feiten en feitjes, moeilijk een historische konstruktie ervan te maken
is.
In dit verband mogen wij er wel
eens op wijzen d a t nog niet zo lang
geleden in « Dietsland - Europa » een
zeer degelijke en gedetailleerde uiteenzetting verscheen over de onderscheidene drijfveren en geestesstromingen die tot de kollaboratie h e b ben geleid : deze uiteenzetting zou
zeker als basis kunnen dienen voor
een historische rekonstruktie. Hetzelfde geldt de voortreffelijke brochure « Het Tweede Aktivisme », die
enkele maanden geleden verscheen.
Erger wordt h e t wanneer Picard
het politiek en ideologisch nationalisme wil beoordelen zonder diens

centrale idee en drijvende kracht te
erkennen. Het vooroorlogs nationalisme in hoofdzaak te willen herleiden
t o t een verschijnsel teweeggebracht
door de krisis van het parlementarisme is wel wat al te simplistisch, en
h e t is daarenboven onjuist. Een a n dere simplifikatie is h e t gelijkstellen
van korporatieve, fascistische of n a tionaal-socialistische ideëen met een
kleinburgerlijk sociaal konservatisme, en hetzelfde geldt voor de beoordeling van de Oostfrontstrijders :
de veelvuldigheid der beweegredenen
kan niet samengevat worden onder
een katoliek - konservatief etiket.
Dat er voor de oorlog inderdaad een
negatief
anti-marxisme aanwezig
was in nationalistische rangen, d a t
de evolutie van een agrarische n a a r
een industriële maatschappij een
nationalisme, dat zich tot dan toe h e t
sterkst als kultuurnationalisme had
getoond, stelde voor een acuut probleem van ideologische aanpassing
op sociaal - ekonomisch vlak : dit
alles is onbetwistbaar juist.
Dit alles neemt niet weg dat de sociaal - progressieve standpunten met
klem verdedigd werden. Dat h e t VNV
bv. hierbij inspiratie zocht In h e t
korporatisme van «Rerum Novarum»
kan toch geen reden zijn om hier van
kleinburgerlijk paternalisme te spreken : men accepteert wel de kristendemokraten
die zich op dezelfde
ideëen beriepen. Of is sociaal progressisme identiek met h e t marxisme
en zijn opvatting van de maatschappij?
Tegenover alle teoretische afweging van sociaal - ekonomische ideoligiëen staat het feit, d a t op h e t
Vlaamse platteland op vele plaatsen
juist h e t nationalisme de enige werkelijke sociaalp regressieve oppositie
was tegen de konservatieve heerschappij van baron, notaris of brouwer — en dat op een ogenblik dat de
kristen-democraten hand in h a n d
met de konservatieven gingen om een
verouderd politiek klerikalisme te
bestendigen.
Een derde vergissing — weer eens
ingegeven door Picard's miskenning
van de idee als centrale krachtbron
in de wisselende uitzichten der beweging — ligt in de door de feiten t e gengesproken profetie van h e t einde
van het nationalisme. Picard stelt
vast dat er van dit herstelde n a t i o nalisme geen invloed uitging, niettegenstaande opkomst en ondergang
van allerhande groepjes en tijdschriften. Vooreerst moeten wij er op
wijzen d a t het onmiddellijk sukses
van een groep of stroming — of h e t
gebrek eraan — geen aanduiding is
voor zijn historische betekenis. Hel?
is juist in deze vaak gesmade «kringetjes van inteilektuelen» d a t de deesem werd bereid en de aktie ingezet
voor de herrijzende Vlaamse beweging. Het radikaliseringsproces n a m
daar een teoretische ms,av ook p r a k tische aanvang : wie zal de invloed
onderschatten van de — door deze
kleine groepjes bewerkte — radikalisering van Vlaamse manifestaties

als Zangfeest en IJzerbedevaart? Heft
is ook dientengevolge dat de grote
Vlaamse
kultuurorganisaties
eea
Vlaams - nationaal standpunt i n n a men en zo de doorbraak van het p o litiek nationalisme mogelijk m a a k ten. Er is hier een wisselwerking g e weest tussen kuitureel en politiek n a tionalisme. Al te vaak wordt — oofe
door nationalisten — het ondankbare en met weinig sukses bekroonde werk der Vlaamse Concentratie te
weinig n a a r waarde geschot. De h i s torische betekenis van de opkomst
der Vlaamse Concentratie kan vergeleken worden met de verkiezingsoverwinning in 1961 der Volksunie :
het eerste feit betekent de doorbraak
van een muur van angst en wanhoop,
het scheppen van een uitgangsbasis
voor de start; zonder het tweede feit
zijn veel van de jongste gebeurtenissen niet verklaarbaar. Deze feiten
zullen in historisch perspektief van
meer belang blijken te zijn dan b v .
de oprichting van h e t Harmel-Centrum.
Picard vindt echter in zijn schema geen plaats voor een door de
kracht der idee (en niet door de s o ciale evolutie) teweeggebracht h e r rijzend politiek nationalisme : h e t is
daarom dat hij deze feiten wel moet
over het hoofd zien of ze minimaliseren, wat hij trouwens in de inleiding ook doet m e t h e t Waals n a t i o nalisme.
Picard's beklemtoning van de evolutie naar h e t sociale toe houdt e c h ter voor ons nationalisten ook een
zingerwijzing in. Zij die de essentiële waarheden beklemtonen, in de
m a c h t der idee geloven en h a a r rien
als verbindingsteken met verleden e n
toekomst, zijn even nodig in een b e weging als diegenen die de kontakten
met de sociale, ekonomische, kulturele en politieke werkelijkheid leggen.
Het is een kwestie van aanleg en
temperament; beiden zijn echter n o dig in een beweging die het héle volk
wil aanspreken.
Picard's werk biedt een uitgebreid
historisch overzicht — en inzicht —
in situaties en gebeurtenssen die verder in h e t verleden liggen. Wat h e t
nabije verleden betreft en de huidige situatie, hebben wij onze eigen visie, die met Picard's geschiedenisinterpretatie niet kan samenvallen, b e klemtoond. Wat Picard schrijft is
echter steeds puntig, tot nadenken
stemmend of tot tegenspraak uitiokkend. Hij laat nergens onverschillig. Dit is de grote verdienste van d i t
werk, d a t ook voor ons nationalisten
van groot n u t k a n zijn, zo wij voor
ogen houden wat Fr. Van der Eist
destijds in « Vlaams-Nationalisme en
Vlaamse Beweging» schreeef :
«De Vlaamse kwestie is een sociale,
kulturele, ekonomische en politieke
kwestie ; zij is d a t alles samen en
nog meer : zij is een nationtile
kwestie. Wie dat ontkent en h a a r wil
reduceren tot één van die aspekten,
verminkt haar ».
3D.

V.U.-BËTOGMGEJV 1<J63 : na de Landdag ie Wemmel vormde zich een sponlnii''
betoging, voorbode van de grot* betoging diê het Akliekomitee enkele dagen later m
dezeljde gemeente zou inrichten.
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PERSSmOBl
diepgaande ontleding t e faouden
van het politiek gebeuren d a t
ging en dat komen moet.

EINDEJ AARSSTEMMING

<( In de oude tegenheden gevan; ^ n », dichtte eens Henriette Kol a n d Holst. Dit past wel op de
pers van de laatste week van 1963.
, W a a r we best beschaamd gezwegen hadden na al die jaren van
rekordhouderij in de onmenselijkbeid, hebben we nog maar eens
een lekkere Belgische perspolemiek gekregen rond de kerstvrijlating van enkele oorlogsgevangeu e n (( Petit pays, petits gens » zei
Leopold II. Een Parijs satirisch
blad zegt het hem na in verband
m e t onze koppensnellerij.
Enkele degelijke beschouwingen
bij het klassieke terugblikken in
de pers op het voorbije jaar vullen de rest van onze persspi egeL

die reeds 19 j a a r in de gevangenis verblijven, enke.e dagen bij
liun familie te gunnen, bes'loot
miujster Vermeylen, enkelen van
hen — emdeliik! — m v ijheid te
stellen. Het is een gebaar, dat men
waardeert, doch dat rijkelijk te
laat komt, a l t h a n s van mensen,
die zich ofwel kristenen ofwel humanisten noemen, doch die eerst
een dergelijk aanbod moeten ontvangen, vooraleer ze de moed van
h u n ovfrtuigmg of tiun zogenaamde ove'tuigmg kunnen opbrengen.
Men waardeert dit gebaar, m a a r
men kan er de stellers van niet
feliciteren.
We feliciteren in elk geval onze katolieke hoogstudenten,
die
eens te meer het voorbeeld en van
kvistelijke barmhartigheid en humanistische
breeddenkendheid
nebben gegeven.
in de eerste
plaats aan sommigtn h u n n e r geloofsgenoten en aan
humanistische vrijdenkers, die
alleen de
mond vol hebben van hun beginselen, doch die voor het overige
zeggen « Luister n a a r mijn woorden, zie niet n a a r mijn daden ».

LE CANARD

de rode vaan
bebben we soms al in gunstige
«in kunnen citeren. We waren
breeddenkend genoeg om het te
Ooen. Laat ons dan nu toe, te struikelen over dergelijk kleinzieUg
Stukje over de vrijlating van een
Tiertal <( levend begravenen » van
de oorlog 1940-1944.
« J. Van de Wiele (alias : Jef
Oognaw terug vrij.
Luidens zekere meldingen zijn
m a a n d a g U. J. Van de Wiele voormalig leider van « De Vlag », ter
dood veroordeeld wegens koUaboratie met de vijand, alsmede nog
ürie delinkwenten uit de gevan-geriis van St
Gillis ontslagen.
Kerstgeschenk van de regering?»
I'm dreaming of a red Christmas.
Ondergetekende
behoort
reeds tot een generatie die de
oorlog vooral kent van lektuur en
horen zeggen. I n Cel 269 lazen we
dat de kommunisten in 1944-45
«c meer bloed eisten n. Wij kunnen
d a t situeren in ideologisch toegespitste tegenstellingen in die jaten.
Zou er nu in 1964 nog werkelijk
IdeologLsch gevaar komen voor
neo-fascisme van de k a n t van de
levende wrakken met 20 jaar cel
en «onder burgerrechten?
«Moet er nog bloed zijn?». Wij
meenden dat op dit terrein de
stem van de menselijkheid eindelijk zou kunnen weerklinken en
d a t alleen de beroepsresistensialis*en nog zouden voortdoen met
h e t eksploiteren van de sentimenten die in die jaren in het leven
geroepen werden.

ENCHAINE

Men moet regelmatig met buitenlanders, die onze toestanden
leren kennen, Kont^kt nemen om
vast te stellen
aan hoeveel wij
hier gewoon geraakt zijn en ons
bijgevolg niet meer ergeren. Vol
satirische afschuw gaf midden december dit Parijse weekblad een
intledijig van ons « gerecht van
legerkoningen i> uit de jaran n a
e oorlog.
« Amper 15 jaar geleden in een
landje dat a a n het onze grenst —
een klein lief landje, d a t zich er
overigens
kan op beroemen de
doodstraf
te nebben
afgeschaft
voor zaken van gemeen recht —
spvak h e t miiitaii gerecht nog van
die
onverbiddelijke
vonnissen
uit, de laatsten van de « uitzuivering » die het bevrijde Europa
gekend heeft.
I n dit land, sociaal ontwikkeld,
zag men op een avond als de
kroegjes vol kermi^ewoel waren,
autokars opduiken om « toeristen»
te ronselen.
Op de flank van die bussen
stond met k i j t een bericht geschreven
dat
een
zeldzaam
« ns.3hteinde » beloofde namelijk
het fusilleren van X... ».
De Franse joemalist spreekt er
verder zijn wa'g over uit en
vraagt zich af hoe het mens-dier
zo laag kan vallen. Wij dachten
er aan terug als we na al die jaren nog proza lijk dat van de Rode Vaan, La Wallonië, en kommunikees van resistensialisten konden lezen. Geef ons het h a r t van
die K naïeve » Amerikanen die
collecte houden én voor de weduwe van Oswald én voor de weduwe van de door hem vermoorde
politieagent.

DE VLAAMSE

BURGER
WELZIJN
Is ook niet geestdriftig over de
regeringsmaatregel, maar om andere redenen.
« Vermoedelijk onder de indi-uk
van het aanbod van de katolieke
hoogstudenten, met de eindejaarsfeesten in de plaats van de luttel
overgebleven politieke gevangenen
t e gaan zitten, om deze mensen.

IVliljoenen voor allen.

NATIONALE LOTERIJ

OUDSTRiJDER
Plaatst de amnesties-eis
naar
een terrein dat inderdaad wel eens
vergeten wordt en in feite het belangrijkste is.
« Onze eis om amnestie geldt
die talrijke oudstrijders 14-18 die
België gered hebben, m a a r die nu
om h u n vrije gedachtenulting verstoken blijven van alle recht en
wie zelfs 't karig pensioentje en
de schamele rente ontstolen wecrd!
Wij eisen amnestie voor de oudstrijders en invaliden van 40-45;
zij deden in de meidagen '40 h u n
plicht en België blijft hardvochtig
ten hunne opzichte. Wij eisen amnestie voor de talrijke ambtenaren, die om een pwlitieke daad
nog altijd slachtoffer
zijn van
broodnijd achter de mom van 'n
vals patriotisme. Wij eisen amnestie voor die duizenden idealisten
die de enige fout begingen h u n
volk lief te hebben boven de dwang
s t a a t en h e t te wiUen heffen uit
de poel van miskenning en verdrukking en die daarom nog altijd gebukt gaan onder de weëen
en n a v e é m van
onmenselijke
veroordelingen. WIJ eisen ook amnestie voor alle politieke banne-

lingen! Moge België haüt zeggen
a a n zijn ha'teloosheid en de bannelingen weer vrij In en uit laten
voor zlJ van heimwee en kommer
omkomen. »
Dit moet nu de grote els worden. Vergeten we niet d a t j a r e n
na de vrijlating van de laatste gevangene van 1918 (nL BoTms in
1929), de grote kampagne voor amnestie onverminderd doorging.

HET SOCIAAL VERWEER
Vooraanstaand blad der zelfstandigen; h a d veel aandacht voor
ons Kongres en de houding van
onze partij t.o.v.
de zelfstandigen.
« Te Brussel werd geen woord
over de zelfstandigen gerept. T e
Mechelen werd verklaard ; «Wij
zijn bekommerd om het welzijn
van de gehele gemeenschap zo
werknemers als zelfstandigen. Onze politiek moet vooral gericht
zijn op de verdediging van de
rechtmatige belangen van die bevolkingsgroepen, die hieraan de
meeste behoeften hebben.
Wij
staan een ekonomische, sociale en
fiskale politiek voor die de expansie van h e t klein en middelgroot
bedrijf bevordert en de rechtmatige belangen van de zelfstandigen behartigt. »
Daar waar de Volksunie, die als
een groeipartij kan worden beschouwd, tot nu toe nagelaten
had op dit gebied duidelijk stelling te kiezen, werd dank zl] h e t
kongres van Mechelen datgene
vastgesteld wat van deze partij
door de zelfstandigen kan worden
verwacht. H a a r huidige kleine vertegenwoordiging in het parlement
mag geen hinderpaal zijn om bij
elke gelegenheid voor de rechtma^
tige eisen van de zelfstandigen
uit te komen. »

DOORBRAAK
Het blad van de W B was ook
niet geestdriftig over wat anderzijds te Brussel
(CVP-kongres)
verteld werd over de grondwetsherziening,
« Moyersoen en P. Wigny hebben In h u n verslag over de herziening van de gi'iondwet ook gehandeld over wat zij « lapmiddelen » noemen, nl. h e t federalisme
en de paritaire senaat. Van h e t
federalisme wordt o.m gezegd d a t
« het er wezenlijk op neerkomt,
dat de federale organen op paf.1taire
grondslag zijn samengesteld »; d a t ff h e t weliswaar geslaagd is In andere landen, m e t
een ander historisch verleden »
maaT d a t « h e t in België daarentegen een element van ontbinding
zou zijn. Er is bij mijn weten
m a a r één m a n geweest op h e t
CVP-kongres, die verklaard heeft
dat deze argumenten tegen h e t
federalisme niet overtuigend zijn,
namelijk de" heer De Velter (Oostende - V e u m e - DIksmuide) J a m mer dat hij er niet bijzegde waarom .Want er werd niet taenmaal
m a a r honderdmaal geantwoord op
die gemeenplaatsen. Slechts dit.
De Belgische staat, zoals hij n u
bestaat, Is h e t eeirste unitaire en
centralistische expe^.'iment uit onze geschiedenis. Men kent de gevolgen. Werden onze gewesten niet
gedurende een veel langere periode en op veel efficiëntere wijze bestuurd als een vereniging van streken of p"ovinciën? W a t de paritaire samenstelling van de federale organen betreft — wij kunnen h e t bijna als niets anders
d a n als kwade trouw bestempelen
dat de h. Moyersoen dit a r g u m e n t
nog durft te gebrulkai terwijl er
hem reeds dikwijls en op persoonlijke wijze a a n herinnerd werd,
teksten in de hand, dat er geen
sprake is in geen enkel federaal
ingericht land en ook niet in onze voorstellen tot
federallzering
van h e t land, van pariteit in de
top-organen. »

H e t Volk
Bij h e t terugblikken op h e t jtua
gingen de meeste
k r a n t e n idet
buiten de ToorgetriAken speren.
E m l d Van Cauwelaert in n H e t

Tolk a deed een ooptig «na eeo

« De geschiedenis oordeelt langz a a m en h a a r vonnis is moeilijk
te voorspellen. Het
zou echter
niet verbazend zijn d a t zIJ ons zal
verwijten de wagen voor de paarden t e hebben gespannen en de
durf en het inzicht te hebben gemist om, n a de afschaffing van de
talentellingen en de vastlegging
van de taalgrens, niet onmiddellijk de grote hervorming, de herziening van de Grondwet te hebben aangepakt. Misschien verloopt
de grondwetsherziening beter d a n
Iemand durft voorzien. Indien zij
slechter verloopt, dan zal de ergernis over de tussentijdse taalwetten, die aan
weerszijden de
atmosfeer hebben ve-troebeld, daar
achteraf in ruime mate verantwoordelijk worden voor gesteld »
Een moedige stellingname. zij
het dan in iets of wat sibilijnse
woorden.
Wie de vroegere federalistische
stellingnamen van EVC kent, k a n
er echter méér in steken.

DE B E L L E M A N
Het ledenblad van het Davidsfonds hing in zijn laatste nummer van 1963 de kat de bel a a n .

rige kongressen zgn.
politieke
kwesties laten behandelen : t a a l grensregeling, kulturele
autonomie,
zetelaanpassing, aanpassing
van 's lands instellingen a a n zijn
dualiteit en noem m a a r op... m a a r
t h a n s pas «doet h e t aan politiek»^
w a n t iemand heeft (als persoonlijke mening; wij hedhaJen h e t )
federalisme
aangeprezen.
wat
(nog) niet in sommig partijenk r a a m te pas komt; dus... Wel la
sinds h e t kongres 1961 bekend d a t
h e t D P geen s t a n d p u n t inneemt
t e r zake van federalisme;
dat
werd h e r h a a l d op h e t kongres 19Sa
(en w o ' d t in onderstaand m a n i fest weer eens h e r h a a l d ) . Maar.„Men k a n met de ellebogen tïisten waar h e t In h e t opgeblazen
geschrijf van de daaropvolgende
dagen om gaat en... d a t het opgemaakt spel Is. Het Vlaams Aktiekomltee voor Brussel en Taal^
grens, d a t zich permitteert de
jongste taalwetten niet perfekt *•
vinden en met een nieuwe m a r s de
strijd voor h u n verbetering wil inzetten, d a t V.A.K. moet getroffen
worden door een van zijn sterkste supporters te treffen
: het
DP. Dit moet uit h e t V.AK. wegl
W a n t dit m a g niet « a a n poUtlek
doen » (d.I. niet ijveren voor de
bevordering van de Vlaamse (kulturele)
belangen, waarvoor
het
volgens zijn statuten bestaat). D i t
m a g ten allerhoogste boeken uitgegeven, « avonden » inrichten,
h e t zgn. « verouderde en brave
D F » zijn.

Het gaf in een sappig artikel onder de titel <( Dit de naweeën geboren » een overzicht van de houding van het Davidsfonds en zijn
(( drukkingsgroepen » n a het Kongres op 8 september. Getekend met
de letters E.A. lijkt h e t wel te komen van iemand die als eerste
bron k a n fungeren en bijgevolg de
moeite waard. Wij citeren s

E n h e t onweder h o u d t a a n ; er
vallen onwaarheden en veTdachtmakingen en andere e mooie »
dingen uit de politieke en verpolitiekte lucht. »

« 8 september : h e t Davidsfonds
houdt te Leuven
zijn Jaarlijk3
kong'es.
Schitterend
geslaagd.
Meer d a n 1,000 aanwezigen. Overweldigende geestdrift.

DORTMUNDER

9 september : de
katolieke
Vlaamse bladen brengen meestal
uitvoerig verslag uit, lovend, n a a r
Ieders t e m p e r a m e n t en graad v a n
Vlaamsgezindheid.
10 september : volle onweer over
het hoofd van het DP. De partijpolitieke donder en bliksem is losgebroken. Ieder, en vnL wie o p
h e t kongres niet was, brengt er
zijn zegje over. Het D P ' doet a a n
politiek! Op het kongres werd gewaagd van de noodzakelijke slaniktuurhervonningen om de Vlaamse
kulturele homogeniteit t e bereiken, om de Vlaamse kuituur t e
verdedigen tegen Brussels
en
Waals Imperialisme. Een gelegenheidsspreker liet uit de volheid
van zijn h a r t zijn overtuiging bUJr
ken, nl. d a t n a a r zijn persoonlijke
mening alleen federalisme, in e « i
oveilgen sterk gecentrallzeerd België ter zake van de gemeenschappelijke belangen, voor Vlaanderen
de redding brengen kan. d.i ons
meester m a k e n In eigen huls. HIJ
werd toegejuicht — en hoe! Horresco! Barbertje, h e t D P moet
h a n g e n ! Het heeft In al zijn vo-

Walter

hviytea.

Tliierbrauhof I
te Leuven
Alle zaterdagen en
zondagen
Opper-Beleren-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 U
Groenplaats 33 te Antwerpen
prima koud buffet.
Open dag en nacht.
Zalen voor vergaderingen
enz...
Van nu af, Herman Segera^
oude baas van Monopol
Gent, aan de tapkraan.
•

DORT-BIERKELDER

G.BERGERS
Zocht voor U uit :
De schoonste
herenregenmantels
de beste
herenkonfektle
en maakt voor allen
perfekt passen
MAATWERK
In alle prijsklassen
doe tijdig uw keuze.
Sint Jansvliet 19

Oude Markt 22 Leuven
Schoonste bierkelder
van het land.
•
Niet vergeten dat men In
de drie lokalen de echte
Dortmunder Tlüerbrau
drinkt, met de 2 Hertje».

^^tM<f

(Kleine tunnel)
Antwerpen
TEL. SS.»1.^

Niet vergeten : weldra
Dort Thierbrauhof Hl
Ie BrusseL
,
ir

.*
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SOCIAAL DIENSTBETOON
ANTWERPEN
ANTWERPEN
1ste maandag en 3de vrijdag, vanaf 20 uur. « Peter Benoit ». Prankrijklel 8. Volksvert R. Mattheyseens
BEERZEL
Eerste en de 3de vrijdag v.d.
maand 19-21 uuir. Veldenstraat 1 :
G. Van den Bosch.
BORNEM
Elke eerste zondag, van 11 tot 13
uur. Dhr Ward Rolus. < Ami ».
Grote Markt.
BOOM
2de maandag der maand, 20 uur 21 uur bij Meulemans, Pr. De
Schutterbaan 17. Volksvert. R.
Mattheyssens.
DUFFEL
Elke donderdag van 16 tot 17 uur
biJ Van Loven, Kerkstraat. Dhr
Ludo Sels.
GEEL
Elke vrijdag 18 uur . 20 uur. Waterstr. 31. Tel. 585.35. Dr Jur. Jo
Belmans
Elke zondag 9 uur - 13 uur. Laarsveld 15. tel. 58142 Dhr. J. Van
den Plas.
LIER
3de maandag der maand, 21 uva 22 uur. Café « De Hoorn », K. Albertstr. 8. Volksvert. R Matthey»sens.
2de en 4de donderdag van de
maand. Van 14 uur 45 tot 15 uur
15. Dhr Ludo Sels.
KONINIGSHOOIKT
1ste en 2de donderdag Van 13 uur
30 tot 14 uur 30 bi] Van den Wyngaert Dorp. Dhr Ludo Sels
MERKSEM
ledere vierde woensdag van de
maand te 20 uur m het lokaal
« Tyl ».
MECHELEN
Tweede vrijdag van 20 tot 20 uur
30. « Guldenhuis ». Veemarkt.
Dhr Wim Jonssen.
3de maandag der maand. 19 uur
30 . 20 uur 30 Oafé « Opsmjoorke », Markt. Vo'ksvert. R Mattheyssens.
TURNHOUT
4de maandag der rtiaand, 19 uur 20 uur. Cafe « Cambnnus », Grote
Markt Tel. 42155. Volksvert. R.
Mattheyssens
Elke vrijdag 18 uur - 20 uiuGraatakker 142, tel. 421 05 Dhr JVan Bruggen.

BRABANT
BAAL
2de dmsdag der maand, 2i uur 21 uur 30. BiJ Vos Gustaaf, Pa^
Imgpotstr. 2. Dhr A Segers en M
Pelgrims
BOORTMEERBEEK :
2de dinsdag der maand, 19 uur 3020 uur. Bi] Geysemans Frans,
Wespelaarbaan 32. D h m A. Segers
en M. Pelgrims.

VOOR
KENNISMAKING,
HUWELIJK
Schri.if om kosteloze
brucbure. documentatie
en lijsten naar

DE
GELUKKIGE
TOEKOMST
P o s t b u s . 11, O e i n ï 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 n a a r ;
P o s t b u s . 231 B r u s s e l L
Het ?ruot ernstig oorspronkelijk Vlaams Huweiiikswerk van vertronw e n en w e l s l a g e n voor
Iedereen !
De enige Beroepsinsteii i n g voor b u w e i i j k s b e middeling van g a n s onze
Nederlands sprekende
taaistreek
Dagelijks verschillende
verlovingen.
Stipte geheimhouding.

BRUSSEL-STAD
Elke woensctog 9 uur - 31 uur. Andete dagen op afspraak. Hoofdsekr., M. Lemonnlerlaan 82, tel.
11.82.16. Dhr Sekretaris.

VOERSTREEK
Laatste woensdag der maand. 16
uur - 18 uur. «c Hof De Voer » s
Gravenvoeren. Ir Olem Colemont»
drs. Joris Degraeve.

BRUSSEL-LAKEN
1ste en 3de maandag der maand,
19 uur - 21 uxir. R. Neyberghlaan
188, tel. 26.64.51. Dhr R. Thlebaut.
1ste woensdag der maand. Steylstr. 115, tel. 25.50.94. Dhr J. De
Eerlanger.

WATERSCHEI
Elke avond, behalve vrijdag, 19
uur . 21 uur. Em. Vandorenlaan
47, teL 531.58
Dhr M. Adons,
prov. sekr. Dienstbetoon.

BRUSSEL-MOLENBEEK
Elke laatste vrijdag der maand,
vanaf 19 uur 30 « Ohevalier Marin », Gemeenteplein 18. Dhr E.
Seré.
Elke dag op afspraak, CJourtoisstraat 50-52. D l ^ J. De Eerlanger.
BRUSSEL-EVERE
Elke laatste vrijdag der maand,
vanaf 19 uur 30 « Welkom », H.
Consciencelaan 162. TeL 33.13.30.
Dhr E. Torfs.
BRUSSEL-VORST
1ste maandag der maand, 19 uur •
2t uur Vlaams Huls « De Ossewa », Bondgenotenstr. 307, teL
74.69.05. Dhr M. Vanthaumhout
en H. Thuriaux.
HAACHT
2de maandag der maand, 21 uur 21 uur 30. « De Wlelewaal », Wespelaarstwg. 37. Dhr A Segers en
M. Pelgrims
KEERBERGEN
2de dinsdag der maand, 20 uur .
20 uur 30. « Sportwereld », Putsebaan 51. Dhr A. Segers en M.
Pe grims
HALLE - ST - KWINTENS - LENNIK (Kantons) :
Zich wenden tot de plaatselijke
propagandisten.
LEUVEN
2de maandag der maand, 19 uur
30 - 20 uur « Cristal », Parijsstr.
12. Volksvert. D Deconinck
E ke dmsdag 20 uur - 22 uur.
« Cristal ». Dhr F, Rens.
Elke zondag 11 uur 30 - 12 uur 30.
« Cristal ». Dhr F. Rens.
MACHELEN
Dagelijks op afspraak Van Obbergenstr 16, tel. 5132.20, dr V.
Anciaux.
SCHEPDAAL
3de maandag der maand, 19 uur20 uur. Café « In t Stropke », Star
tion. Arch. L. Decoster.
ST MARTENS-BODEGEM
1ste donderdag der maand vanaf
20 uur. Lokaal Volksunie, Stationstr. 38. Volksvert. D. Deconinck.

ZONHOVEN
Dagelijks. Welerstr. 2. tel. 132 31.
Dhr Alf. Jeurissen.

OOST-VLAANDEREN
AAL£IT
Iste vrijdag der maand 20 uur •
20 uur 30. Herberg « De Vriendschap », Kerkstr. 9, teL 053-261.50.
Senator Dienpendaele.
BEVBREN-WAAS
1ste zaterdag der maand, 9 uur .
11 uur. Oafé « Royal », Markt 5,
tel. 03-75 72.21. Dhr W. Van Remoorter
DENDERHOUTEM
2de vrijdag der maand, 21 uiu- 21 uur 30. Casino, Dorp. TeL 054337.58. Senator Diependaele.
DENDERLEEUW
2de vrijdag der maand, 19 mir 19 uur 30 Herberg « De Klok »,
tel. 053-666 53 Senator Diependaele.
EREMBODEGEM-TERJ.
1ste vrijdag der maand, 18 uur 3019 uur. « De Blauwvoet », Geeraardsbergsestwg. Senator Diepen.
daele.
ERWETEGEM
Elke dag Ten huize na tel afspraak 09-70 05.25 Senator Diependaele.
GENT
Iedere dag, op telefonische afspraak, Krijgblaan 118. TeL 0922 39.42. Volksvert L. Wouters
1ste 2de en 3de vrijdag der
maand, vanal 20 uur « Huis Roeland », Korte Kruisstr. 3, volksvert. Dr L. Wouters.
GERAARDSBERGEN
3de vrijdag der maand, 21 uur 21 uur 30. Hotel « Geeraard ». Les.
sensestr TeL 054-420 73. Senator
Diependaele.
IDDERGEM
Elke 2de vrijdag der maand, 18
uur 30 - 19 uur- Café Roxy, Hoogstr. 57. Senator Diependaele.
NEVELE
Elke 1ste zaterd. der maand, ten

TERVUREN
2de maandag der maand, 19 uur .
19 uur 30. « De Toekomst », Hoomzeelstr. 6 Volksvert. D. Deconinck

huize van Dr Wannijn. Volksvert
Dr L. Wouters.
KALLO
1ste vrijdag der maand, 20 uur 22 uur. Fabriekstraat 45. TeL 0375 70 88. Dhr De Vooght.
KEMZEKE
Elke zaterdag, 9 uur - H uur. Voorraadstr. 43, teL 03-71.72.82. Dhr. P.
D'Hollander.
KWAREMONT
Elke zondag 10 uur - 12 uur. Ten
huize. Dorp. Tel. 055-381.61. Dhr
Gies Cosyns.
LEDE
1ste vrijdag der maand, 21 uUr 21 uur 30. « Reinaert », teL 053227.31. Senator Diependaele.
NEDERBRAKEL
3de vrijdag der maand, 20 uur 20 uur 30. Oafé < Transvaal »,
Wielendaalstr., teL 055-433.62. Senator Diependaele.
NINOVE
2de vrijdag der maand, 18 uur 18 UUr 30. « De Ster », Stationsplein, teL 054-320.95. Senator Diependaele.

OUDENAARDE
3de vrijdag der maand, 18 uur •
19 uur. « In de Jambon », Markt
Tel. 055-319.5a
Senator Diepen,
daele.
STEICENE
Elke donderdag, 19 utir - 21 uur.
Statiestr. 72. teL 03-71.74.43. Dhr
A. Heysen.
ST. NIKLAAS
Elke zaterdag, 9 uur • l i uur.
Raapstraat 93 Dhr E. Neels.
2de maandag der maand. C^fé
« Stad Nantes ». Volksvert Dr
Wouters.
VELZEKE
ledere dag, op telefonische afspraak. Tel. 09-70.08.32. Volksvert
R Van Leemputten.
WELLE
2de vrijdag der maand, 20 uur .
20 uur 30. « Oambrinus », Dorp
Tel. 053-666.62. Senator Diependaele.
ZOTTEGEM
1ste maandag der maand, 16 u u r 17 uur. « S t Jorishof », Markt
Tel. 09-701052. Senator Diependaele.

NIEUWERKERKEN
Op tel. of schrift, afspraak. Prov.
sekr
V.U., Diestweg 452,
tel
73817, Ir Clem Colemont
OVERPHLT
Op afspraak. Dor-^traat 142. Dhr
René Evers.

DIKSMUIDE
1ste maandag der maand, 18 uur *
20 uur. « Vlaams Huls », IJZCTU
laan 83
Tel. 051-507.49. Volksvert. L. Wouters.
1ste zaterdag der maand, 15 uur «
16 uur. < Vlaams Huls ». Dhr &
Lootens.
Elke zondag vjm., < Vlaams Huls»,
Ir A - D e Gan<^.
GISTEL
Op afspraak, p. Bortl^laaa 7L
teL 059-285.09X>hr M. Zwaenepoefc
KOEKELARE
Op afspraak. Oostmeetsta-, 96 /u
teL 051-580.31. Buirgem. E. Lootena
KNOEKE :
Elke zaterdag, 10 «ar 30 - I l tme
30. Lokaal c Tlaanis huls », Bllsar
bethl. 105. Dhrn O. de Oonln<& eH
P. CSaeys.
KORTRIJK
1ste maandag der maand, 18 vaxf
19 uur. ([ Vlaams Huls », Groeningestr. tel. 056-225.22. Senator D l »
pendaele.
ledere zaterdagvoormldd^, op at»
spraak Steenstratelel 8, t e l 1993ft,
Dhr B. Van Maldengem.
NIEUWPOORT
Elke werkdag vanaf 18 uBr Cana»
dalaan 9, teL 058-231.37. Dhr ^
Mertens.
OOSTENDE
Op afspraak, Wapenpleln 9 (iteL
059 - 763.28) L. Van de Weghe.
ST-ANDRIBS :
Elke zaterdag voormiddag. Lange
Molenstraat 64. Dhr E. üfees.
S T KRUIS :
Elke weekdagavond (uitgenomen
zaterdags). Vuurkrulsenlaan 8. Dbc
M. Leroy.
ST-MICHIELS :
1ste vrijdag der maand, 18 uur 3©19 UTu: 30. Rljselstraat 239.
WESTENDB
Alle werkdagen vanaf 16 uur. Kon i i ^ Rldderdijk 19, t e l 059-202.e&
Ir. O. Huyghebaert
WEVELGEM

ASSEBROEK :
Elke dinsdag, 20 uur
Tulnstraat 6.

ledere zaterdag en zcHidag op al>spraak. Lauwestraat
124,
tel.
420.70. Dhr Herwijn VandenbdU
cke.

21

uur.

Wim Maes blijft
op de hres!
Ook in het zakenleven znit ü ongetwijfeld als
Vlaming handelen en de voorkeur geven aan
een Vlaams-Nationalist.

HAMONT
Dagelijks,
voormiddag.
Pastoor
Lemmensstr. 9, tel. 453.01. Dr L.
Sempels.
HASSELT
4de vnjdag der maand, 15 uur 15 uur 45 Hotel Warson. Stationsplein. Tel 011-236 64 Senator Diependaele.

NIEL-BIJ-AS
Elke dag op afspraak. Stationstr.,
tel. 570.63. Provincleraadsl. J. Degraeve.

BRUGQB :
Elke zaterdag, H uur 3(J - 12 UUR.
Lokaal Vlissmghe. Blekersstr 2.
Advokaat G. van In.

VLAMINGEN!

LIMBURG

NEERPELT
4de vnjdag der maand, 14 uur 1514 uur 45. Hotel Neuf, Statlonsplem, tel, 011-426.77. Senator Diependaele.

BLANKENBERGB
Elke maandag, woensdag en vril.
dag, 19 uur - 19 uur 30. GroeneBtraat 45. Dhr O. de Conlnck.

WEST-VLAANDEREN

WESPELAAR
2de maandag der maand, 20 uur 20 uur 30. « De Roos », Grote
Baan. Dhr A. Segers en M. Pelgi'ims.

MAASEIK
Elke donderdag, 19 uur 30 - 21
uur. Vleumerstr. 28. Tel. 612.26.
Dhr A. Everts.
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Als beroepsmedewerker van de verzekeringsmaatschappijen

CONSTANTiA
biedt hij zijn diensten aan.

RAADPLEEG HEM V R I J B L I J V E N D VOOR
— Levensverzekering m e t belastingsvermindering.
— Brandverzekering m e t de nieuwste
voorwaarden.
— Familiale verzekering m e t algehele
dekking.

— Persoonlijke verzekering m e t uitgebreide waarborgen.
— Auto- en motoverzekering a a n uiterst
voordelige tarieven.

Verder ALLE verzekeringstakken : Wet - Burgerlijke Aansprakelijkheid - Sporten Scheepvaart- e n luchtvaartrisiko - enz.

Steeds ter beschikking :
WIM

M A E S » Grote Steenweg 165, Berchem-Antw. - Tel. (03) 39 92.06
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Uitgave brosjuur studiedienst.
Ten einde aan een dringende
noodzaak te voldoen, heeft de
studiedienst tiet plan opgevat
een bvosjuur uit te geven
« Wat Is en wat wil de Verfksunie? ».
Deze zal zo dienen opgevat,
d a t zij massaal kan verspreid
worden bj de arbeiders, bedienden en zelfstandigen.
Diegenen onder onze lezers,
die menen interessante cijfergegevens te bezitten over de
achterstand van de Vlamingen
in dit land, kunnen deze overmaken a a n E. Slosse, Elshoutbaan 25, Schoten. Zij gelieven
tevens de bron op te geven
waaruit deze cijfers werden
gehaald.

zat een volle zaal kleuters en kinderen met spanning te wachten op
de uitdeling der paketten.
Een werkje dat d o o ' kerstman
Wim Jorissen met brede g i m l a c h
werd opgeknapt.
D a n k a a n de milde gevers voor
de ruime giften.
Voorzitter Bouwens bedankte de
medewerkers van het feest waarn a mooie kerstliederen
werden
uitgevoerd.
MECHELEN
In de Sint Katelijnezaal ging
het Kerstfeest van het VNJ door.
Een tal'ijke opkomst beloonde de
werkers voor dit feest. Het geboden programma reikte ver uit boven de m a a t van dergelijke feesten Na het briljante toneelstukie
mocht bezieler Van Don'nck de
pe'soonlijke gelukwensen van arr.
voorzitter Renard van de Volksunie in ontvangst nemen.

ANTWERPEN
ANTWERPEN
Maandelijkse
politieke
studieavond.
(Eerste dinsdag van elke m a a n d
om 20 uur 30 in de bovenzaal van
lokaal Peter Benoit. Prankrijklei
8.)
Op 7 januari spreekt Karel Dillen.
Mr. H. Schiltz geeft zijn m a a n delijkse ontleding der
politieke
aktualiteit.
I.eden van alle V.ü.-afdelingen
welkom.
O * slmpmtizanten, mits voorstelling aan het bestuur.

BORGEBHOUT
Op m a a n d a g 6 j a n u a r i 1964
heeft onze maandelijkse vergadering plaats in ons lokaal « De
Nieuwe Carnot », C a m o t s t r a a t 60,
Antwerpen te 20 uur 30.
Als gasten begroeten we ditmaal
d h r Willem De Meyer en zijn
Fientje.
Alle leden, abonnees en sympatisanten zijn hartelijk uitgenodigd.
K A Ï E L U N E WAVER
De jonge afdeling van Sint Katelijne Waver vatte h e t waagstuk
a a n v a a een avondfeest met bal
In te richten. Een talrijke schaar
Vü-simpatisanten was komen opdagen om dit initiatief te steunen.
Wanneer bij de dorpsgenoten nog
een zekere schuchterheid
kan
overwonnen worden, wordt een
volgend feest een verzekerd succes. Van het arr. bestuur wareh
aanwezig O. Renard, Verschaeren,
Bouwens, Van de Voorde. Voorzitter CJarpentier kon in de loop van
de avond ook algemeen sekretaris
Wim Jorissen en een flinke Brabantse delegatie onder leiding van
Bob Maes begroeten
KONINGSHOOIKT
Zaterdagavond werd de afdeling,
voorbereid door de vroegere werkgroep en door Maurits Alaers, boven de doopvont gehouden. De
avond werd geopend door het in de
gemeente goedgekende provincieraadslid Ludo Sels die in zijn direkte taal zeeir gesmaakt werd
door de aanwezigen. Wim Jorissen
onderlijnde hoe door de plaatselijke afdellng de Vlaamse beweging
bi] oaze mensen moet gebracht.
Dit langs de problemen die ze
kennen en In een taal die ze verstaan, wat hij zelf in zijn rede
toepaste. Kleurdias d o o ' Walter
Lnyten met kommentaar van E.
Bouwens besloten deze stichtingsavond.
Het bestuur van deze afdeling
ö e t er als volgt uit :
Voorzitter : Ir F r a n s Van BouWfrl, Misstraat 80.
Sekreta'is : J a n Andrles, Lierse
B a a n 111.
Propaganda : Jos Goris, Mechelb a a n 19.
Penningmeester : Maria Huysmans, Misstraat 44.
Organisatie : Wilfrled Van Bouwei Misstraat 80.
18 januari zelfde lokaal be«tuu vergadering 20 uur 30.
LIER
Een van h a a r aangenaamste aktiviteiten in het gevulde jaarprogramma bracht de
afdeling
Lier op zaterdag 28 dezer met een
zeer geslaagd Kerst- en Nieuwjaarsfeest.
Na enkele filmen en een gesmaakt optreden van de Schelmers

BRABANT
ANDERLECHT
De gemeente Anderlecht telt
93.700 inwoners. Volgens een statistisch onderzoek van de kiezerslijst heeft 60 % van de Anderlechtenaren het Nederlands al.'s huistaal. De Volksunie wil een nieuw
Vlaams offensief inuiden. Met dit
doel wedden er twee manifestaties
gepland voor h e t voorjaar 1964.
De afdelng doet een beroep op alle Vlaamsgezinden uit gans h e t
arrondissement om door h u n tegenwoordigheid een sukses
te
verzekeren.
Grote volksmeeting op vr.idag
17 januari 1964 te 20 uur. in de
zaal Slnt-Anna,
St Guidostraat
85, Anderlecht
(tussen het Dapperheidsplein en het Astridpa~k).
T r a m s en autobussen : 22. 45,
46. 49, 56, 64, 76.
Sprekers : Dr Anciaux, Vanthournout en Mr Daniel Deconinck.
Vlaams volksbal op zaterdag 17
m a a n 1964. Zaal St. Anna.
Orkest : het Brussels amusementsorkest Peter Philips.
Deelname in de onkosten
:
sleohts 25 F .
BRUSSEL
Op de vergadering van vrijdag
20 op h e t hoofdsekretariaat, werden belangrijke beslissingen getj^'offen, die de verdere uitbouw
van de Volksunie in en rond Brussel moeten bevorderen. Naast de
kontakten, die regelmatig moeten
gelegd worden in h e t Brusselse en
in het arr. Halle-Vilvoorde ttissen
de afdelingen, zal h e t arrondissementsbestuxiDT elke derde donderdag der m a a n d samenkomen om
de werking van beide werkgroepen
te volgen en alzo de door het
hoofdbestuur opgelegde opdrachten te k u n n e n ultvoefren.
Penningmeesterschap.
Een veertiental afdelingen blijken gebruik te maken van de gelegenheid, welke de a a n elke afdeling bezorgde steunkaarten bieden
om de plaatselijke werking en ook
de algemene werking te financieren. De andere afdelingen gelieven
op h u n komende bestuursvergadering h u n permingmeester te vragen dat hij deze werking zou op
dreef helpen. 50 % van het bedrag
der verkochte steunkaarten dient
regelmatig gestort op Prk 86.54.50
van
Vo'ksunie
Arrondissement
Brussel. Belangrijke
initiatieven
kunnen enkel genomen worden,
indien regelmatig op die postrekening gestort wordt.
HAREN
Onze aktie ten voordele van Haren, die er niet alleen in bestond
om in de voorbije zomer tweemaal ons blad en speciale pamfletten in de bus te steken, m a a r
ook in een reeks artike's en moties
over de verwaarlozing van Haren,
werd
reeds
met
sukses
bekroond De stof- en keienstraat
« Tryeninckstraat » zal eindelijk
het uitzicht van Romeinse heirbaan verliezen en verbeterd worden. Als de Volksunie bij de komende gemeenteverkiezingen een
aanval zal inzetten tgen h e t Brusselse stadhuls, d a n weten « die
van Haren » a a n wie ze die verbetering te danken hebben.

MOLENBEEK
Op 27-12 had in de vergaderzaal
te Molenbeek de
maandelijkse
kantonnale vergadering plaats.
Onder het voorzitterschap van
Deberlanger werd een bilan opgem a a k t van het afgelopen j a a r d a t
zeer vruchtbaar is geweest voor
onze afdelingen.
De kant. gevol. wenste bijzonder
de afd. J e t t e geluk met h a a r werking en vermelde dat, als het gemeentebestuur een van de weinigen is die de adm. tweetaligheid
heeft gestemd, dit wel aan de werking te danken is der afdeling.
Hierna werd Ganshoren-Koekelberg ertoe aangezet om d'=' werking te concentreren op de geme^nteve' kiezingen
Een strijdplan voor 1964 werd
voöi'opgezet.
Door de voorzitter der afd. Molenbeek werd melding
gemaakt
van het ontslag als secreta'is van
de heer De Schyeteneer (aanwezig) wegens fami'lale red'^n-n Hi1
wenst echter als raadslid in het
be.stuur te bMlven.
De heer Van Nieuwenborre w e ' d
als voorlopige secr. a a r g - s t e ' d .
Elke afde-ing werd in het bezit
gesteld van adreslijsten zodat de
m a a n d januari de m a a r d zal worden van de huisbezoeken.
Hierna we""d een bespreking gpwijd aan
het plaatselijk
blad
« Onze Stem ».
STEEN OKKERZEEL
De laatste werftocht van 1963
bracht de Brusselse propagandistenploeg in Steenokkerzeel Buiten één heerschap, d a t in ons erfgenamen zag van S S - e s , m a a r
d a t vergat dat tot onze ploeg o.a.
een weerstander b e h o o d e
bood
Steenokkerzeel ook deze keer een
zeer welwillend onthaal.
SINT-STEVENS-WOLUWE
De ronde door het kanton Zaventem wordt op zondag 5 j a n u a ' i
1964
in
Slnt-Stevens-Woluwe
voortgezet. Ook bij deze tocht met
ons blad wordt gerekend op medewerkers uit de afdelingen.
Bijeenkomst : te 9 uur achter
de KVS, te 9 uur 15 rechtover de
Boudewijnkazerne (Schaarbeek) of
te 9 uur 30 aan de kerk van SintStevens-Woluwe.

Ve^nelden we nog de voortreffelijke tussenkomsten op de provincieraadszittingen
van
onze
prov. voorzitter Drs.
Degraeve,
waarvan de traditionele pers natuurlijk geen melding durft maken
Ik wil dit beknopt overzicht beëindigen met de wens d a t alle kaderleden met nieuwe moed zullen
a a n h e t werk gaan, bezield m e t
de vaste wil een nog grotere groei
te verwezenlijken in 1964.
C.C.
LANAKEN
De hernieuwing van de leden
voor het j a a r 1964 is reeds voor
een groot deel beëindigd.
Zeer verheugend is het feit d a t
geen enkel lidmaatschapskaart fbt
heden geweigerd werd, wat een
gunstig voorteken is voor de veadere uitbouw.
GENK
De afdeling hield verleden zondag haar
maandelijkse vergadering. Een reeks nieuwe initiatieven werd ter uitvoe'ing voorgelegd en goedgekeurd.

OOST-VUAANDEREN

DENDERLEEUW
Beweging van h e t ledental gedurende het voorbije j a a r : n e t t o
aanwinst : 32, Netto aanwinst v a n
h e t aantal abonnementen ; 11.
Goed nieuws voor de jeugd
Sinds een paar weken is h e t
heem « Klokhuis » van Ninove
n a a r Denderleeuw ove'gebracht.
Alle kinderen van de ouderdom
van 7 jaar af worden verwacht.
Zij krijgen er scholing en vermaken er zich in een zuiver Vlaamsnationale geest. Alle Vlaamsgezinden van Denderleeuw en omgeving
en zeker de leden van de Volksunie sturen h u n kinderen n a a r deze Blauwvoetburcht!
Dienst voor jongens op zaterdagnamiddag. Voor meisjes 's zondagsnamiddags.
De toekomst van h e t Vlaamsnationalisme ligt bij de jeugd!
Daarom : m a a k de jeugdbeweging
ste- k.

LIMBURG

We menen dat h e t nuttig is,
een bondig jaaroverzicht te geven
van hetgeen in Limburg verwezenlijkt is geworden.
I n de eerste plaats moeten we
hulde brengen aan onze trouwe
en actieve kaderleden die, ondanks
vele moeilijkheden, erin geslaagd
zijn de partij een flinke stap vooruit te helpen.
Hun activiteit was vooral toegespitst op
het
aanwerven van
nieuwe
abonnementen.
Globaal
uitgedrukt steeg het abonnement e n a a n t a l met 30 %. De ledenslag
kende een aanwinst van ongeveer
40 %. Toch moeten we er aan toevoegen dat we in de loop van 1964
een nog belangrijker aanwinst verwachten. Dit ligt t'-ouwens reeds
Vast in ons schema van organisatie en uitbouw We hopen dat de
kaderleden niet op h u n lauweren
zullen gaan rusten en een uiterste inspanning zullen doen om nog
meer mensen actief in de propa^
ganda te betrekken.
Het a a n t a l afdelingen benadert
dertig, wat dit j a a r zou moeten
k u n n e n verdubbeld worden.
Anderzijds heeft de propagandaafdeling grote inspanningen geleverd inzake verspreiding van foldertjes, proefnummers en propagandadruksels. Bovendien werden
een hele reeks kolportages gehouden.
Vergeten we niet
de talrijke
voorlichtingsvergaderingen die zowat oveial in de provincie werden
ingericht. Ook kulturele avonden
met bekwame sprekers kenden een
buitengewoon succes.
Limburg leverde voor het eerst
een groot deel betogers voor de'
m a r s n a a r Antwerpen. Dit was in
hoofdzaak h e t werk van de Volksunie.
Was de financiële steun ditmaal
heel wat minder, d a n zijn we er
van overtuigd d a t 1964 dit ruimschoots zal goedmaken.

ZOEKERTJ
Voor Inlassen en antwoorden op
zoekertjes één adres : algemeen
sekretariaat M. Lemonnlerlaan 82
Brussel, tel. 11.82.16.
5 F per lijn, minimum vier lijnen.
Geen pijnlijke voeten meer : gediplom. voetverzorger komt bij U
a a n huis (Antwerpen en omliggende).
Voor afspraak tel. 03-38.20.59.
112
Gezocht
: gemeubelde kamer,
centrum Brussel. Ruim, met h e t
nodige komfort.
Schrijven kantoor blad.
117
Vlaamse jg. m a n 34 J. uit arbeidersmidden, bemiddeld, wenst
kennis voor huwelijk met vlaams.
meisje of beproefde weduwe, zonder kinderen ook uit arbeidersst.
Geen agentschappen.
Schrijven
kantoor blad.
118
Geh. heer 36 J. vlot spaans en
duits, kommerciel noties van boekhoud, en ook in bouwbedrijf niet
onkundig bezit eigen wagen zoekt
passende betrekking.
Schrijven
kantoor blad
119
Vooruitstrevende en ontwikkelde
vrouw zoekt gerantschap in G e n t
of randgemeenten. Eventuele aanbrenger wordt beloond. Schrijven
kantoor blad.
120
J o n g e m a n 39 J. Gewezen oostfronter, werkman, verlangt kennismaking voor huw. met VI. meisje 30 tot 50 J. Schrijven kantoor
blad.
121

Het heem bevindt zich langs de
T h o n t l a a n en bereikt men langs
h e t wegeltje tussen de huizen 42
en 44.
LEDE
Dansfeest.
Op zaterdag 11 j a n u a r i nodigt
de afdeling Lede alle Volksunieleden van h e t arrondissement uit
op h a a r groot dansfeest in de
zaal « Reinaert », Kasteeldreef
55. Speelt voor ons : h e t orkest
Staf Williams. Eerste dans te 21
uur. Deelname in de onkosten :
50 F.
K a a r t e n te verkrijgen in het lokaal « Reinaert », bl] de bestuursleden of door overschrijving op
per nr 91.4j.64 van Willy Cobbaut,
Bellaertstraat 93, Lede. Voorbehouden van plaatsen : zelfde
adres.
Iedereen hartelijk welkoml
Voordracht.
Op vrijdag 10 j a n u a r i te 20 wxe
in h e t lokaal « Reinaert » : voordrachtavond ingericht door de
Vlaamse Klub. S p ' e k e r : Z.E.P.
B r a u n s sj., m e t als onderwerp :
« Vlaamse en sociale beweging,
bijbels gezien ».
WETTEREN
Alle leden werden verzocht, a a n wezig te zijn op de studieavond
op 4 j a n u a r i e.k. in h e t Vlaams
h u i s « De Reuzen ».
Onderwerp : De
gemeenteverkiezingen.
Uit ieder huisgezin wordt minstens een lid verwacht!

WEST-VLAANDEREN
lEPER
De leden van de V.U. die tot op
heden nog altijd
verwaarloosd
hebben h u n lidgeld te betalen, gelieven dit onverwijld te doen bij
de sekretaris.
D a a r de abonnementen- en ledenwerving volop bezig Is, sporen
wij de leden a a n nieuwe abonnem e n t e n en leden te werven voor
1964.
Ieder goed lid moet een propagandist zijn en moet zich inzetten om de V.U. vooruit te helpen. Indien allen willen medewerken moeten we tegen einde 1964
n i e t meer tenonder doen voor gelijk welk arrondissement.
Alles
h a n g t af van uw goede wil en
werking.
Bij h e t begin van h e t nieuwe
Jaar aanzien wij h e t als een
plicht u h e t beste te wensen voor
1964.
Gij van uw k a n t hebt ook de
plicht dit j a a r v r u c h t b a a r t e m a ken voor de Volksunie, w a n t 'Se
Volksunie alleen k a n Vlaanderen
uit h e t slop helpen.
POPEREVGE
V.O.S.-B.V.O.S.
Zaterdag 28 december n. was
onze onlangs heringerichte afdeling in feest. Een vijftigtal leden
h a d d e n eraan gehouden a a n de
feesttafel te komen aanzitten.
E r werd een prachtige tombola
gehouden onder de aanwezigen.
Waarlijk een vooroorlogs V.O.S.senfeest!
Jef, u h e b t er een handje van
weg om een Vlaams oudstrijdersfeest in te richten en de afwezigen jaloers t e m a k e n . Ook de andere bestuursleden en medewerkers dienen gelukgewenst.
Nu we in onze afdeling V.O.S. B.V.O.S. met een honderdtal leden s t a a n in een p a a r m a a n d tijd,
moeten we in 1964 n a a r de tweehonderd.
Het Is niet alleen h e t werk v a n
h e t bestuur m a a r van alle leden,
onze afdeling uit te bouwen tot
wat ze voor de oorlog was.

SARDINIË
Land der toekomst met 10
m. zon per jaar. Koop nu
uw grond nog voordelig.
Bouwen kost er 50% goedkoper.
Ekstra steun van Staat.
Reeds twee VI. hotels in
opbouw. Onze reisagents.
wachten op uw hotl of villa voor bvolk.. Zeer voordelige belegging. Inichtingen : kantoor blad.

DE VOLKSUNIE
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ANTWERPEN
ANTWERPEN
Jong-Vlaamse Studentengemeenechap J.V.S.G.
1961-1964.
Driejarig bestaan.
15 u u r : Akademische zitSing in
de feestzaal van de V.T.B., St. Jar
cobsmarkt 45, Antwerpen.
Zullen h e t woord voeren : Paul
Daels, voorzitter V.V.B.; Wilfried
Martens, hoofdbestuurslid V.V.B.;
Bruno
Goffin,
ondervoorzitter
J.V.S.G.; Rudi Degryse, algemeen
sekretaris J.V.S.G.; Hugo Haazen,
voorzitter gouw B r a b a n t J.V.S.G.
18 u u r : Receptie voor de genodigden.
20 u u r : Groot bal in de zaal
f Sas », Quellinstraat, Antwerpen,
met de gekende Dixieland Band.
Uitnodigingen voor de akademische zitting en inkomkaarten voor
h e t bal zijn te bekomen op h e t
algemeen
sekretariaat,
Vlaams
Huis « Peter Benoit », Frankrijklei 8, Antwei-pen, tel. (03) 32.47.35.
Uren van het sekretariaat : 12
tot 13 uur 15 iedere werkdag, 19
u u r 30 tot 20 uur iedere werkdag,
14 uur tot 19 uur 's zaterdags.
ANTWERPEN ZUID-KIEL
Het Sinte'klaasfeest van zaterd a g 7 december Is uitgegroeid tot
een succes voor onze jonge onderafdeling. We mochten ons verheugen in de aanwezigheid van mevrouw Roosens, echtgenote van de
senator.
Dertig kinderen werden vergast
op chocolademelk met
koeken,
waaima de heer De Jonck een gesmaakte
poppenkastvoorsteüing
gaf.
Het grootste succes ging echter
n a a r Sinterklaas en zijn knecht.
I n een korte toespraak tot de
kinderen en h u n ouders bewees de
Sint beter op de hoogte te zijn van
de toestanden in Vlaanderen d a n
onze huidige Paus. De pakjes die
h l | voor de kinderen h a d meegebracht, m o c h t e n er qua volume en
waarde ook zijn, zodat allen n a
een daverende Vlaamse Leeuw in
de beste stemming afscheid namen.

BECO
Tel (»:$ '.itui

)iji;/i(W,:i"

Aanbevolen
Huizen
Tot 4 0 % KORTING
Huish. App. Radlo-TVBandopnemers...
3792.57 ELAGRO 38.74.68
De Damhouderstr. 23 Ant.
Plastic vloer en trapbedekklngen Deliflex - Tapiflex
enz. Inlichtingen :
Claessens-Cornelis Schutstr. 18 Deurne - T. 36.13.12
Bezoek het Payottenland
Gueuze - Kriek
goede spijzen vindt U in
afspanning

Het bestuur d a n k t nogmaals alle medewerkers voor h u n grote
toewijding. We danken eveneens
de verechiUende fii-mas en de talrijke personen die door h t m milde
financiële steun de omnisbare basis tot dit feestje hebben gelegd.
EKEREN
Sociale organisaties.
Wij wijzen nogmaals op het
groot nut, in onze strijd, van de
Vlaams - nationale sociale instellingen.
Arbeiders en bedienden voor wie
« Vlaanderen eerst » geldt, breken met de kleur-syndicaten en
sluiten a a n bij het A.V.V. (Algemeen Vlaams Vakverbond).
Alle inlichtingen
desbetreffend
zijn te verkrijgen bij Leo Van Boven, Grcx)t Hagelkruis 134. die zich
hiertoe te uwer beschikkmg houdt
iedere m a a n d a g van 19 uur tot 20
uur.
Het is 'n zelfde Vlaamse plicht
lid te worden van de Vlaamse Ziekenkas.
Afdelingsleven.
Voor al wat de afde'.ing betreft
en alle inlichtingen
betreffende
de partij en onze actie in het algemeen wenden belangstellenden
zich tot : Piet Volant, voorzitter,
Willy Staeslei 79 (Mariaburg).
MERKSEM
Abonnementen.
Wij doen een beroep op al onze
leden en medewerkers om door
h e t bewerken van familieleden en
kennissen mede te helpen bij het
werven van nieuwe abonnementen.
NIJLEN
De kolportageploeg van Nijlen,
als i m m e ' trouw op port, verkocht tijdens de propagaudatocht
te Katelijne-Waver op m m d e r dan
twee uur een tachtiglal nummers.
De grote uitgestrektheid van de
gemeente was n o c h t a n s een handikap.

BRABANT
ANDERLECHT
In j a n u a r i zal een grote voorlichtingsvergadering genouden worden over het Voiksunieprogramma. uitgestippeld door het Kongres 1964, en over het probleem
'Brussel. Als sprekers worden gevraagd Dr Anciaux en volksvert.
Daniel Deconinck. I n m a a r t of
april volgt dan het groot volksbal
met Peter Philips. Zaa.1 voor de
beide acties : « Sint Anna » m de
St. Guidonstraat (tussen h e t Dapperheidsplein en het Astridpark).
BRUSSEL (ARR.)
Donderdag 6 februari, donderdag
5 m a a r t en donderdag 14 mei 1964,
telkens te 20 uur in het lokaal
« Luxor », Paviljoenstraat 56 te
Schaarbeek, wordt door de Schaarbeekse Kuituur- en Studiekring een
vergadering belegd, waarop gekende sprekers zullen handelen over
aktuele problemen.
Zaterdag 8 februari te 20 uur
zorgen de afdelingen Vilvoorde en
Machelen voor een schitterend arrofidissementeel bal m de zaal «De
Witte Leeuw» te Vilvoorde.
Zondag 23 februari te Dworp
beleggen
de
arrondissementen
Brussel en Leuven h u n arrondissementele kaderdag.
Zaterdag 4 april geeft de afdeling Schaarbeek h a a r jaarlijks gezellig samenzijn.

HERMES
SCHOOL

« DE KROON »
O.L.V.-Lombeek (054)32381
Voor al uw Vlaamse lektuur
Een adres
Boek- en dagbladhandel
Paul B E Q U E T
Nassaustraat 6 Antwerpen
((Vlaams Huis» K n o k k e
Kamers - vol pension gezellige sfeer.
Vermindering v groepen
Elisabethl. 105 - T. 632.70

54 Zuidlaan
211 M Lemonnierlaan
Tel. 11.00.33
Brussel
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VOLLEDIGE

De afdelingen gelieven bij h e t
opmaken van h u n winterprogramm a met deze vastgelegde datums
reKening te houden
BOORTMEERBEEK
De voorlichtingsvergadering kende een flinke opkomst ondanks het
slechte winterweer. De arrond.
voorz. Mare Pelgrims belichtte de
mobiliteit en het federalisme. Dr
Vic Anciaux, provinciaal voorzitter, handelde ove" het federalisme
en gaf een zeer gedokumenteerde
uiteenzetting
waaruit
duidelijk
bleek dat federalisme de oplossing
is. Tot slot beweerde Dr Leo Wouters dat beide voorgaande sprekers
a l e s reeds zo klaar gemaakt hadden dat hij moeilijk nog wat kon
bijvoegen; m a a r met zijn gewone
flegma en de talrijke anekdoten
wist hij h e t ons toch r o g duidelijker a a n te tonen. Dhr Segera
die de vergadering voorzat en h e t
openingswoord sprak, dankte sp.''ekers en
publiek waarna hij h e t
debat inleidde. Hieruit bleek dat
de aanwezigen intens
meeleven
met alle Vlaamse vraagstukken.
Een hartelijk proficiat voor de
inrichters.
KESSEL-LO
De volksvergadering die hier in
de
gemeentefcestzaal
ingericht
w e d , is goed ges'aagd. Ongeveer
200 personen kwamen n a a r onze
sprekers luisteren.
Toon van Overstraeten bewees,
aan de h a n d van een boeiend histori<:ch overzicht, dat alleen het
federalisme h e t België van 1963
kan redden en tevens een einde
maken a a n de Vlaamse s t i j d . Hij
toonde tevens a a n dat die strijd
steeds een sociale inslag heeft gekend. Tot besluit vroeg hij ons te
volharden, kontakt te houden met
de massa en omzichtigheid a a n de
dag te leggen bij de onderhandelingen met Waalse federalisten.
I n zijn toespraak over « De
Kerk en het Vlaams - Nationalisme » wees Patef' Van de Walle
vooral op de banden die hier bes t a a n tussen Kei k en Staat. Die
toestand verklaart
dan ook de
houding die het episcopaat hier
a a n n e e m t tegenover de Vlaamse
strijd. Voor het Geloof ware h e t
beter dat de Kerk volkomen vrij
stond van h e t staatsgezag en de
Partijen.
" Er is een lichte versoepeling
' waar te nemen, m a a r zonder institutionele hervormingen zal er in
België moeilijk een gezonde toestand tot stand komen.
Beide sprekers werden met talrijke vragen besta wd, wat bewees
dat de toespraken aandachtig gevolgd waren.
Het was een vruchtbare en aeer
geslaagde avond.
Atdelingsvergadertng.
De ledenvergadering, als voorbereiding op h e t partijkongres, was
minder goed vooi- wat de opkomst
betreft. D a t was wel jamm©- w a n t
de bespreking van de besluiten en
de referaten was zeer onderhoudend. Af en toe werd zelfs viiuiig
gediscussieerd. Dergelijke vergaderingen zii'n zee." n u t t ' g .
Dansfeest.
De toegang.'kaarten voor h e t arrondissementsdansfeest van 1 februari 1964 zijn reeds te verkrijgen in h e t lokaal Cristal te Leuven en bij de bestuursleden. Ge-

GELD
voor iedereen !
Op gewone handtekening
en onder de stnkste
geheimhouding, zonder
onderzoek bij geburen of
werkgever
Terugbetaling in
12, 18,24 of 36 maanden

Tel: (02)22.63.48

SEKRETARIAAT-

algemene handelsoplelding
Schoolgeld ; maximum

Voor uw modern Interieur:

3 maal 3.000,- F
met recht op Kindergeld
De school waar Vlamingen
zich thuis voelen

EURO-DOMI
Kruidtuinlaan 6. Brussel
met ; Geschenken-kelder

Beter en voordeliger

LEUVEN
Zoals vroeger reeds aangekondigd komt onze sympatieke volksvertegenwoordiger Mr Daniël Deconinck spreken
m
ons 'okaal,
« Oristal », Pa'IJsstraat, t n wel op
15 januari 1964 om 20 uur. Hij
spreekt over : « de grondwetsherziening, hoe en waarom? ». Na een
korte uiteenzetting zal een openbaar debat doorgaan. Allen hartelijk uitgenodigd. Ingericht door de
V.P.S.
KLiMTlCH
Grote dansavond op zaterdag 25
jan. 63
VILVOORDE
Arrondissementeel bal.
De inrichting van het arrondissementeel bal, dat dit Jaar zo'n
groot sukses kende in Schepdaal,
wordf deze maal verzekerd door
de afdelingen Machelen en Vilvoorde
Alle afdelingen gelieven nota te
nemen van de datum : 8 februari
1964

Grote ''•ut:
GLAZEN en MONTURW.
GrAlts voof verietefdeft.
Henlelllngeri in eigen werlhu*

Walter ROLAND
— GtJipIomeerd Optiekw —
Kerlufraat, 58 — Antwerpen
{Lti t.u.b. op h»\ huttnummff !)
Ttlef.on: KM.il
10 % Uriing op vertoon eftief*

te meer bewezen dat er in h e t
B ugse nood is aan een dergelijke
bundeling. De minimum - bijdrage
als lidmaatschap tot de kring bedraagt 50 P. Voor alle inUchtingen
kan men zich wenden tot har sekretariaat : Brieversweg 238 S t .
KrulbOf tot de voorzitter, d s. ? .
MoUet Potentestraat 53, Brugge.
KNOKKE
De Vlaamse Vriendenkrmg van
de Oostkust, onderafdeling van d«
vzw. Willem de Dekenkr ng. n a m
h e t initiatief een ve t a a bureel t e
voorzien voor gans de Vlaam.>e
kust. Handelaars kunnen daar t e .
recht voor meertalige opstelling
van spijskaarten, aankondigingaa
en dgl.; de medewerking van deakundigen wordt tevens zeer gewaa deerd. Men melde zich op het
voorlopig sekretariaat, p-a dhr Raf
Declercq, Lippenslaan 159, Knoteke, tel. 626.77.

OOST-VLAANDEREN

ST ANDRIES
Weersomstandigheden
hebben
h e t scherp doorvoeren van de kotportage op 22 dec. U. jammer g»
noeg verhindeid. Toch werden —
in enkele straten slechts — 30 ni»
a a n de man gebracht.
Van zodra de weersomstandigheden beteren wordt op St. Andries de verkoopsaktie hernomen.

HAMJME
Gevraagd : uitbater voor het
« Vlaams Huis ». Gevestigd klienteel, gewaarborgde broodwinning.
Zich wenden of schrijven :dr. J.
Van Boxelaer, Margote 105, Wichelen (tel. 052-434.03).

ST. MICHIELS
De afd. St. Michiels heeft d s
uitdaging van de afd. Assebroek
aangenomen en bracht (het wer*
van twee propagandisten) reeds S
nieuwe
abonnementen
biimen.
Doch dit schijnt nog m a a r e e a
begin te zijn.

WAASLAND
Steungelden voor de aankoop
van atdelingsvlaggen worden met
dank aanvaard op p.o. nr. 325.33
van de Kredietba.nk te Sint-Niklaas voor het nummer 4713 van
de Volksunie.

WEST-VLAANDEREN
BLANKENBERGE
Op zaterdag 14 dec. 11. sprak
E.P. Marcel Brauns te Blankenba ge in de raadszaal, die voor deze gelegenheid eivol gelopen was!
Deze spreekbeurt betekende voor
veel getrouwen een riem onder het
h a r t . De Willem de Dekenkring
h a a l t eer van z'n werk!
BRUGGE
Oproep tot de handelaars.
De handelaars worden eraan
herinnerd d a t zij een aanbeveling
voor h u n zaak kunnen laten opnemen m het arr. kontaktblad
« de Bezem »; h e t eerstvolgende
n r van dit blad zal begin Jan. 64
verschijnen. Voor alle inUchtlngen : Minderbroedersstr. 24, Brugge, tel. 375.99.
Hernieuwing abonnementen.
Wie in de onmogelijkheid was
z'n abonnement aan het postbeheer te hernieuwen, kan altijd
nog bij de plaatselijke propagandisten terecht. Wenst u opnieuw
te worden bezocht, geef dan a.u.b.
bericht op adres Minderbroedersstr. 24, Brugge (tel 375.99).
Gemeenteverkiezingen.
Doo- de plaatselijke afd. werd
de principiële beslissing genomen,
aan h e t Hoofdbestuur toelating te
vragen om in c*t. 1964 met een
eigen lijst mee te doen a a n de
gemeenteverkiezingen.
Vzw. Willem de Dekenkring.
De Willem de Dekenkring, die
op m a a n d a g 16 dec. 11. een algemene ledenvergadering hield, doet
een dringende oproep om toetreding en om hernieuwing van lidmaatschap. De Willem de Dekenkring wil niet de zoveelste Vlaamskulturele organisatie zijn doch wel
een bundeling van mensen uit diverse organisaties. Het prachtig
geslaagd familie-feest van zondag
22 dec. 11., waaraan bij de honderd
kinderen deelnamen, heeft
eens

DE VOLKSUNIE

KÜRSl^S

8.000,- F per jaar of
Geniet van de lekkere
koffie < De Olifant >
in het Vlaams Huis
o P E T E R B E N O I T ..
Frankrijklei 8 Antwerpen

schenken voor de tombola zijn nog
steeds welkom. Dank
bij voorbaat.

OVERLIJDEN
T e Grultrode overleed op 79 Jarige leeftijd de heer J a n StienaeraCreemers. Hij w e d op 28 december onder grote toeloop van zija
talrijke vrienden begraven.
Namens de afdeling Bree-Peer
en n a m e n s de redaktie betidgea
wij onze innige deeüneming.

UURWERKEN
EN JUWELEN
Alle herstellingen
eigen
werkhuis

HUIS

H. De Langhe
Groenplaats 8
ANTWERPEN
Telefoon 32.93 81

Diepestrdat 44 (tel j 32.44.30)
ANTWERPEN
.^ Alle kwaliteitsspeelgoed
Spellen voor g r o o t en klein

WEEKBLAD

Uitgave van ae v.zw VOLKSUNIE
KI^DAKXIt
Mr F Van der Ëlst^ Hooldredak'-eur.
r van Overstraeten, RedaKliesekreiaris
S De Lie Mr De Conimk, Wim Jort5.s n lic W.
Luyten K Ittirttberssens W Coftbaot M B.ibylon.
E Slosse. drL. Wouters
leden
Alle orlefwisseimg vooi -t-aaKtie naai :
ftotatvp Sylv Dupuisl UU Brussfl 7 Tel 23.11.9^
Beheer : Maurice Lem.onnierlaan 82 Bru.'sej 1 Tel 11.8216.
Alle Klacnien cooi met ontvangen van blad op dit adres
Jaarabonnement ; 200 F - llairiaarli.iks : IIA F - Driemaands
lijks : 60 F
Steunabonnement : 500 t iminimum) - Losse nummers : 6 F
AOonneiHent buitenland : 300 F
LUCHTPOST : Konero '^50 P
Zuld AfrlHa IIOO F. Brazihë-C;i
nada 1200 P
Anaere landen 1000 P
.Alle stortmgen voor het blad op postrekening 1476 97
VoUcsunie. Brussel l
Verantw. uitg : Mr. P, Van der Eist, Beizegem.'-traat 20 Brussel 12
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PRAKTISCH SOCIAAL
ANNEER wij praten met onze
propagandisten, die uiteraard in onverschillige
M vljancüge kringen werken, dan horen we
jsteeds opnieuw hun verzoek naar zakelijke krljtiek op de andere partijen of naar eigen inslaande programmapunten. De Vlaamse strijd dient
inderdaad meer dan ooit induktief gevoerd, verstrekkend van de konkrete noden van onze
•Vlaamse mensen.
Dit is voor onze partij geen nieuwe taktiek.
'Wij huldigen ze reeds sinds jaren. Niet iedereen
kan ze echter dadelijk toepassen. Sommigen
Bitten zo vol Vlaamse Beweging dat ze ledereen
voor de centrale idee rechtstreeks willen overtuigen. Zeker slaagt dit bij een gering percent
"fnamingen maar in brede lagen zal men zo nooit
doordringen. Er bestaan nu eenmaal soclologisoiie wetten.

11 OOIT is de noodzaak van de
^duktieve taktiek me zo duidelijk gebleken als
ieen tiental jaren geleden toen ik een kleine boer
tn de streek van Bilzen bezocht. Hij bewerkte
«en 5 ha land, had zes kinderen en leefde in
een krotboerderijtje waar men stal en woning
niet duidelijk kon scheiden. Het was een verstandige en hardwerkende boer maar hij leefde
in nog armoediger omstandigheden dan een
stempelaar.
De man vertelde me dat hij van jongsaf-aan
Vlaamsgezlnd geworden was door kennissen omdat hij het niet rechtvaardig vond dat de
Vlaamse Intellektuelen — hij sprak van Vlaamse « geleerden » — atijd benadeeld werden. Hij
wilde dus propaganda voeren voor ons.
Het was me toen meteen klaar waarom zo
weinig kleine mensen iets voelden voor de
Vlaamse strijd. Niet iedereen wilde vechten voor
ds Vlaamse « geleerden »,

E

_i EN
geestesaristokratlsche
Vlaamse Beweging krijgt geen belangstelling bij
de gewone man, wel een demokratische.
Ook dit is een sociologische wet.
Alleen door een demokratische strijd voor de
kleine Vlaamse man zal-de Vlaamse Beweging
zi<* kunnen vastankeren in aHe bevolkingslagen.
2k) alleen zal iedereen zich kunnen interesseren aan onze Vlaamse strijd en niet allewi de
klassieke elite.
Sftnds 45 jaar bestaat ©r immers {^gemeen
stmrecht.

K

LASSENSTRIJD ?
Niet zoals hij vaak gesteld wordt.
Niet degene die loon- en weddetrekkenden opstelt tegen boer en middenstander, zoals sommige socialisten dat nog doen. Ook niet de liberale
taktiek die boer, zelfstandige, ambenaar en bediende wilden opstellen als « bezittende klasse »
tegen de arbeider. De liberalen (en konservatieve katolieken) gebruikten en gebruiken die groepen alleen maar als schild voor de kleine groep
kapitalisten, met wier stemmen alléén ze natuurlijk nooit verkozen geraken. Voor de rest
zorgden ze er wel altijd voor dat het grootkapitaal niet te veel belast werd en dat de zelfstandigen ervoor moesten opdraaien.
Het is onbegrijpelijk dat de middenstand dat
nog niet meer inziet.
Wij zien geen fundamentele tegenstelling tussen boer, kleine zelfstandige, arbeider, bediende
en ambtenaar. Zij moeten allen werken voor het
dagelijks brood en geen ervan leeft in weelde.
Vormen zij samen niet minstens 95% van de
Vlaamse gemeenschap ?
En zij worden benadeeld, allen, door onze eenheidsstaat.

Seppl»

Mechelsebaan 64 - Rijmenam
(baan Mechelen-Keerbergen).

Koop uw likeuren - wijnen en zomeer
tegen groothandelsprijzen bij

F.S.

Liersesteenweg 372 - Mechelen
Telefoon : (015)14909
KostMooe \mnwQ<ling bl] boeveelhekl
TevMM «Di artikelMi
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E indekspolitiek van de regering dient omgeschakeld tot een prijzenpolitiek.
Het is het zuiverste bedrog tal van produkten niet op de indeks te plaatsen en daarvan de
prijzen vrij de hoogte laten in te gaan. Zo stijgt
de levensduurte vlugger en meer dan de indeks,
politiek waarvan alle loon- en weddetrekkenden
— en dat is minstens 75 % van de bevolking —
de schadelijke gevolgen dragen. De huidige Indekspolitiek is een voortdurende bedreiging van
de levensstandaard van drie kwart van de bevolking.
Ook deze regering is een regering van het dure leven.

B

IJ laagkonjunktuur zal <te
werkloosheid groot zijn omdat het vreemd kapitaal eerst de bijhulzen, zoals die in Vlaanderen,
zal sluiten.
Het gemis aan voldoende industrie bij ons
houdt ook de bediendenpendel in stand en vwklaart eveneens de lage wedden in Vlaanderen.
Onze ambtenaren krijgen eveneens minder pro-

licht en Schrammelmuziek in het

GROOTHANDEL

D

E Vlamingen lijden dubbel
onder het Belgisch kapitalisme. Als gewone Belgische burger en als gekoloniseerde Vlaming.
Wij hebben dus de sociaal-ekonomische struktuurhervormingen dubbel nodig.
De Volksunie weet dit. Vandaar dat ons hoofdbestuur en ons kongres met praktisch voltallige
meerderheid opkwamen voor meer sociale en
ekonomische demokratie. Het kapitaal mag geen
zelfgenoegzaam en egoïstisch bestaan leiden,
het dient ten dienste gesteld van de gemeenschap. Het heeft geen heersende, wel een dienende funktie. De energlesektor die in gans
Noord-, West- en Zuid-Europa genationaliseerd
is, behalve in België en Portugal, moet ook hier
verstaatst worden zodat de energie beterkoop
ter beschikking kan gesteld. De Sabena en het
atoomoentrum te Mol, die enorme bedragen
van de staat krijgen, dienen volledig onder
staatskontrole te komen. Aan de misbruiken
van de holdings dient een einde gesteld door
een afdoende kontrole. De grondspekulanten in
de Brusselse randgemeenten moeten aan banden gelegd door een behoorlijke bouwpolitiek,
die de kleine man beschermt tegen de uitbuiting.

E

R is weinig land- en tuinbouwpolitiek in ons land — veel minder dan in de
omringende landen — omdat de landbouw voor
2/3 en de tuinbouw voor 9/10 een Vlaamse bedrijvigheid is. En in de bestaande Belgische
landbouwpolitiek wordt de Waalse landbouwproduktie beter bedeeld uit het landbouwfonds.
Er is geen Vlaamse arbeiderspolitiek. Door de
ai te trage industrialisering en het uitblijven van
voldoende zware industrie in Vlaanderen vergroot nog het loonverschil met Wallonië. Het bedraagt thans 7 P per uur. Eveneens vergroot de
pendelarbeid, die achturendag en vrijetijdsbesteding tot een bespotting maakt. Het feit dat
in Vlaanderen veel meer dan in Wallonië de
nieuwe investeringen gebeuren met vreemd kapitaal maakt onze ekonomische positie biezonder
wankelbaar.

Echte Weense romantiek bij kaars-

Wiener Cafe «zum

moveringskansen dan de franstaligen. Alle statistieken spreken hier een duidelijke taal.
Het gemiddeld lager inkomen in Vlaanderen
heeft als gevolg een geringe koopkracht en veroorzaakt een geringe omzet voor de Vlaamse
middenstand.
Alle Vlaamse bevolkingsgroepen hebben dus
belang bij de strijd tegen het franstalig kapitaal dat de hoofdverantwoordelijke is voor de
Vlaamse achterstand en achterstelling, voor
onze kolonisatie.

T LAAMSE en algemene sociale
beweging dienen elkaar te doordringen. Zo alleen kan het breed Vlaams front ontstaan, dat
komaf maakt met onze kapitalistische kolonisators.

Wegens steeds verdere uitbreiding van de
zaken, werden sinds 7 november 1963 de
burelen van de maatschappijen Rolus &
Van der Paal en Ons Landhuis overgebracht naar Jan Van Rijswijclüaan, 62,
(tel. 37.54.38).
Rechtstreeks van de maatschappij Rolus &
Van der Paal. eigenares, kunt ü thans onroerende geldbeleggingen doen in gronden
gelegen te Dilsen, Overpelt, Helchteren,
Neerglabbeek, Oostmalle, Weelde, Mortsel,
Schelle, Kwaadmechelen, enz.Tevens kondigen wij U de oprichting aan
van twee nieuwe maatschappijen, de n.v.
« Krediet- en Pinancievennootschap > en
< Verzekeringen Van der Paal en Voorbraeck >, waarvan de burelen eveneens
zuilen ondergebracht worden op Jan van
iUJsvtiltidaati, 82. Antwerpen (tel. 33.Si.S&).

