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Een ondeding van enkele verkiezingscijfers (blz. 16 ) . 

V.Ü.-LENTE-OFFENSIEF 
Verschillende Volksunie-arrondissementen hebben reeds hun 
geestdriftige medewerking aan het groot Lente-offensief der 
Volksunie toegezegd. Een eerste omzendbrief met nauwkeurige 
instrukt ie i werd aan de arrondissementsbesturen toegezonden. 
Het komt er thans op aan, het Lente-offensief overal degelijk 
voor te bereiden W i j doen een dringende oproep aan de arron-
dissementele en plaatselijke V.U.-besturen om dadelijk op 
werkvergaderingen de lijsten aan te leggen van de mensen die 
in het kader van de grootscheepse abonnementenslag gedurende 
de laatste week van mei — en vooral op vrijdag 29 mei — aan 
huis dienen bezocht te worden. Op 29 mei moeten de inspan
ningen een hoogtepunt bereiken duizenden adressen over gans 
Vlaanderen zullen die avond worden bezocht om het aantal 
abonnenten op ons blad — dat nog nooit zó hoog was — "^^t 
een ruk hogerop te drijven Het arrondissement dat daarbij het 
f l inkst presteert wordt beloond met een prachtige prijs die in 
de e k maanden van verkiezingsstrijd goed van pas zal komen ! 
Op zondag 31 mei wordt gekoloorteerd tot 'n de verste uithoe
ken van Vlaanderen met een speciaal kolportage-nummer van 
ons weekblad De bestuursleden on alle niveau's moeten daar
bi j het voorbeeld geven ' 
Werfkaravanen zullen op 30 en 3 1 mei doorheen gans Vlaan
deren rilden Het propagandamateriaal daarvoor, is reeds in 
druk en wordt t i jdig toegezonden, 
W e verwachten van gans de Volksunie een geestdriftige, groot
scheepse inspanning opdat Vlaanderen wete dat. net zoals de 
Lente openbloeit tot een grote belofte, de Volksunie de belofte 
'm zich houdt van ri jke bloei, jeugd en vernieuwing, een betere 
;toe komst. 

VERKRIJGBAAR BIJ AlLE DAGBIADVERKOPERS 

VOLKSVERGADERING 
Zoals gebruikelijk, wordt ook dit jaar op d* 

voormiddag van het Zangfeest, zondag 24 mei» 
te 10 uur 30 de grote volksvergadering van d a 
Volksunie gehouden. Deze meeting die in he t 
teken staat van de grondwetsherziening en de? 
parlements- en gemeenteraadsverkiezingen^ 
vindt plaats in de zaal « .Majestic », Cannot— 
straat 90. Antwerpen. Wij vragen onze propa
gandisten onmiddellijk de nodige schikkingen 
te treffen voor het inleggen van bussen en 
autokaravanen. De volksvergadering moet ditj 
jaar massaler zijn dan ooit te voren l 

volksunie 

DE ABONNEMENTENSLAG 
Nu het eerste trimester van 1964 achter de rug is, kan een 
globaal beeld van de abonnementenslag worden opgemaakt. 
Dat beeld is méér dan bemoedigend: nog nooit in het verleden 
had "De Volksunie" een zó hoog aantal abonnementen We 
zeggen "bemoedigend" en niet "bevredigend," want op de 
drempel van twee belangrijke verkiezingen moeten nog méér 
Vlamingen week aan week m kontakt komen met onze ideeën, 
opvattingen en plannen via ons blad. 

Het «Boek der Maand» 
gaat naar één der Brusselse 
randgemeenten, waar de 
strijd zoveel zwaarder is dan 
elders en de inspanning dus 
dubbel verdienstelijk. De heer 
E. Van Wymeersch, Oranje
rielaan te Dilbeek, heeft in 

zijn gemeente de abonne
mentenslag op voortretfellj-
ke wijze gevoerd en dan ook 
prachtige rezultaten bereikt. 

Tijdens de maand april 
maakten vooral volgende af
delingen zich verdienstelijk : 
Deurne, Gent en Aalst. Goe

de rezultaten, vrucht van in
spanningen tijdens de « Week 
der Volksunie» in het Ant
werpse, bereikten ons even
eens uit enkele randgemeen
ten van Antwerpen. We pik
ken er twee uit : Wilrijk en 
Berchem. Roeselare, da t 
reeds zo'n grote sprong naar 
omhoog maakte einde van 
vorig jaar en begin 1964, laat 
evenmin de inspanningen 
verslappen, terwijl Mechelen 
Aalst steeds dicht op de hie
len bhjft. 

Het algemeen klassements
lijstje voor de tien bestge-
plaatste arrondissementen 
ziet er uit als volgt : 
1 Aalst, 2 Mechelen, 3 Roese
lare, 4 Oostende-Veurne-
Diksmuide, 5 St-Niklaas, 6 
Antwerpen, 7 Dendermonde» 
8 Brugge, 9 Tongeren, 10 Leu
ven. 
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ONVEMNTWOORD? 
Waarde Redaktie, 

In « De Volksunie » van 25-4 
lees Ik In de rubriek « Lezers 
schrijven ons » onder de titel «Fo
to gevraagd» dat de Jongste deel
nemer aan de Mars op Antwer
pen een zuigeling was van 3 
maand. De ouders van dit kind 
schijnen heel fier geweest te zijn 
Op hun stunt 

Ik ben een oprechte Vlaming 
en overtuigde federalist en nam 
deel aan deze betoging. 

Maar geen haar op mijn hoofd 
Km er aan gedacht hebben om 
mijn zoon, die destijds 14 dagen 
mid was, in de betogmg mee te 
Toeren. 

Het optreden van deze ouders 
kan Ik alleen maar onverant
woordelijk vmden. 

Iedere verstandige Vlaming 
weet genoeg hoe vijandig de ware 
Belgen en franskiljons staan, te
gen elke Vlaamse manifestatie en 
gewoonlijk relletjes uitlokken. Ge
lukkig Is er te Antweroen niets 
van die aard gebeurd Maar stel 
u voor dat dit wel het geval was 
en dat het kindje hierbij gewond 
werd, om niet van erger te spre
ken! 

V.H.P. - Denderleeuw. 

FRANS-VLAANDEREN 
ledw Vlaming weet dat in 

Frankrijk Vlaamse grond ligt! De 
benaming Franse Nederlanden 
slaat op de gewesten, gelegen tus
sen de Belgische grens en de Som-
me Deze gewesten, met hun 
1.500 000 inwoners, werden aan'^ 

• Vlaanderen ontruk"" door de vero-
vermgspolitlek van het Franse ko
ningdom Heden ten dage beho
ren zij nog tot de Nederlandse 
wereld door banden van allerlei 
aard als afkomst, taal folklore, 
kuituur, kimst en landaard : de 
Wpsthoek, van de Leie tot de A 
en de zee die niet alleen de et
nische, folkloristische en kultu-
rele kenmerken van het Dietsdom 
bewaarde maar tevens de moeder
taal; Rijsels Vlaanderen, het hart 
van verfranst Vlaanderen fFian-
dre gaUicante) dat nog al tp dik
wijls Waals Vlaanderen wordt ge 
noemd fPlandre Wallonnel en dat 
dank zij de Imigratie van onze 
Vlaamse arbeiders een wingewest 
van de Nederlandse raal gewor
den is; Vliams Artesie (Artols 
flamingant^ dat de vorsten der 
Nederlanden in htm bezit ver
mochten te houden tot aan Lo-
dewijk XIV en dat in betrekkelijk 
jonsp tijd werd verfranst. 

St. Omaars bleef, dank zij zijn 
bisdom waarvan de jurisdictie 
zich uitstrekte over een deel van 
Vlaams Vlaanderen, tot aan de 
Franse omwenteling een Neder
lands centrum. Het ware onbe
gonnen werk In uitvoerige details 

te treden over deze prachtige ge
bieden 

Frans Vlaanderen wordt in 
Frankrijk zeer stiefmoederlijk be
handeld. Het is nu de beurt aan 
ons, Vlamingen, dit erfgoed te be
schermen en te steunen op alle 
gebied. Daarom hebben twee ki
neasten uit Kortrijk de du vende 
idee opgevat, deze zomer een ge-
luidsk'eurenfilm te draaien over 
deze enig mooie streken. 

Twee overtuigde Westvlamm-
gen, die aan de poort van Zuid-
Vlaanderen leven en werken, die 
zelfs verwanten hebben m dit 
land. zullen pogen dit alles in 
beeld en klank bij u over te bren
gen, ledere Vlaming wordt langs 
deze weg verzocht zijn financiële 
steun te geven, opdat de wakkere 
groep « Kultura » de nodige 
fondsen kan bijeenbrengen om tot 
de verfilming over te gaan. 

Wij doen een dringende op
roep : stuur een briefje van 20 F 
aan het sekretariaat Kultura 
filmsektie. Filips van de Elzas-
laan 35, Kortrijk. Wi] danken 
reeds bij voorbaat. 

HERVORMING Z.I.V. 
Waarde Redaktie, 

Dat wij In een pre-elektorale 
sfeer baden, is steeds meer duide
lijk. De bekrompen elektorale be
kommernissen van de drie tradi
tionele nartiien zijn eens te meer 
tot uiting gekomen bij de laatste 
gebeurtenissen, namelijk de dok-
tersstaking. 

De P.V.V was de schijnheilig
heid zelve. Terwijl de liberale 
mutualiteit de sociale voordelen 
van de nieuwe wet steimt, ziet 
meh de liberale partij het tegen
overgestelde voorhouden 

In de vorige regering Eyskens 
hield deze partij voor : geen te
rugbetaling aan een zieke die zich 
richt tot een niet-geconventio» 
neerd geneesheer En nu juist an
dersom. Zuiver elektoral'sme! 

Wat C.V.P. en B.SP. betreft, 
was het van hetzelfde allooi : ver
kiezingsberekening. Wetswijzigin
gen, welke nu aan de dokters zul
len toegestaan worden, heeft de 
regering halstarrig afgewezen 

Ik vind het alleen maar spijtig, 
dat zekere Vlaamse dokters zich 
zo hebben laten maneuvreren 
door enkele op hol geslagen sindi-
kale leiders en door de liberalen, 
die niet meer weten van welk 
hout pijlen gemaakt. 

Wat zeker moet beklemtoond, is 
dat alleen de V.U. hier een hou
ding aangenomen heeft wars van 
ledere goedkope demagogie, waar
voor zij dient geloofd Enkel het 
belang van de zieken heeft de VU 
voor ogen gehad en zeker de 
minst begunstigden, namelijk de 
gepensioneerden. 

En zii blijft de sociale traditie 
van de Vlaamse beweging hoog 
houden. 

H.B. - Erembodegem. 

ANTWERPSE HAVEN 
Geachte Heren, 

Tijdens de week van de Volks
unie, kreeg ik uw blad in handen 
en Ik neem mij voor mij te laten 
abonneren Ik werd inderdaad ge
troffen door enkele opmerkelijke 
bijdragen. Als Antwerpenaar vie
len mij daarbij vooral de Ant
werpse problemen op en niet in 
het mmst deze van de haven. Het 
is zeker zoals U schrijft, dat wij 
Smjoren zeer begaan zijn met het 
belang van deze haven. Trouwens 
hangt het wel en wee van onze 
stad nauw samen met haar op
gang. En het IS mij bijzonder op
gevallen dat deze opgang wordt 
geremd door het uitblijven van de 
nodige kredieten, kredieten die 
vanuit Brussel moeten komen. 
Waar wij dus al zeer erg gehin
derd worden door de te nauwe 
toegangswegen, wordt onze voor
uitgang ook nog m zeer erge ma
te gestremd door het feit, dat wij 
niet zelf over de nodige finanties 
kunnen beschikken om de maat
regelen te treffen d'e de gehandi-
kapte haven kunnen verbeteren. 
Wanneer gaan wij eens eindelijk 
losgeraken uit de verstikkende 
Brusselse greep? 

J.P. - Antwerpen. 
Redaktie : Het is inderdaad zo

als onze lezer schrijft : Brussel 
beheert de geldkas, Brussel 
schaft de noodzakelijke luchtha
ven te Deurne af, Brussel is ver
antwoordelijk voor de verbindin
gen (zowel spoor- als weg- en oe
ververbindingen) met de haven, 
Brussel voert de ond rhandelin-
gen met Nederland over verschil
lende levensbelangrijke zaken. 
Een voorbeeld : de Schelde-Rsjn-
verbinding. Nadat Amsterdam 
zijn Rijnkanaal kreeg vervijfvou
digde deze haven haar goederen
verkeer met tte Rijn ten nadele 
van Antwerpen, terwijl door «on
ze» afjrevaar^gdfn tot in den 
ir'eure' gepalaverd werd terwijl 
er door Brussel gesprekspartners 
naar Nederland gezonden werden 
die het dossier niet eens ingeke
ken hadden! Zo worden onze ha-
venbelangen — Vlaamse belangen 
— behartigd! 

Hier helpt maar een remedie : 
federalisme. 

OVERUSE 
Geachte Redaktie, 

De gemeenteraad van Terhul-
pen heeft du^ in een motie ge
ëist dat een nog groter dee' van 
Overijse zou dienen bij haar 
grondgebied gevoegd. 

Dat is nu de taktiek van de 
franstaligen. Terwijl wij binnens
kamers kankeren over het teloor
gaan van Vlaams grondgebied, 
ook over het deel dat reeds nu ten 
onrechte werd toegevoegd aan 
Terhulpen, zijn de Waalse impe

rialisten ons reeds een stap voor 
en beginnen zij het zo voor te 
stellen alsof zij de benadeelden 
zijn! Wij hebben in dit geval 
maar een zaak te doen en dat is 
onze krachtigste steun te verlenen 
aan de mensen van Overijse die 
op 30 mei protesteren tegen het 
schenden van hun grondgebied 
door de Franstalige kliek en hun 
knecht mmister Gilson. Het ge
meentebestuur van Overijse en 
het Aktiekomitee moet kunnen 
rekenen op de steun van gans 
Vlaanderen. Zo alleen kunnen die 
mensen hun tanden laten zien en 
gewicht in de schaal werpen. 

D.J. - Brussel. 
Redaktie : Onze lezer ziet het 

juist. Te Overijse wordt een 
krachtproef gehouden en de 
franstaligen willen hun roof veilig 
stellen door nog meer te eisen. 
Wanneer wij hier laten begaan is 
niets meer veilig. Daarom allen 
naar Overijse op zaterdag 30 mei. 

« ONTSLAGEN » 
Enkele maanden geleden was ik 

met enkele kennissen in het «self
service» restainrant Oolmar op de 
Adolf Maxlaan te Brussel. 

Wij deden een bestelling bij een 
dienster, maar zij kon ons niet In 
het Nederlands bedienen; hierop 
gingen wij bij een andere dienster 
en deden daar onze bestelling. 
Toen de eerste dienster dat zag, 
verloor zij het hoofd en riep in 
het midden van het restaurant '. 
« Vous n'êtes que des sales f'amm-
gants! ». 

Ik ben naar de direkteur gegaan 
en heb hem de feiten voorgelegd; 
de betrokken dienster werd erbij 
geroepen en gaf alles toe. 

Toen stelde de direkteur voor 
dat zij haar verontschuldigingen 
zou aanbieden maar zij weigerde. 
Er stond haar niets anders te 
doen dan haar ontslag aan te bie
den, wat zij ook deed. Oogetogen 
ben ik, arme dwaas, weggegaan. 

Enkele weken geleden was een 
van mijn kenni.ssen terug in de 
« Colmar »; de vrouw waarvan 
sprake was er nog steeds in dienst. 

Ik ga niet meer naar een restau
rant waar Waalse diensters onbe
straft Vlaamse klanten mogen uit
schelden. 

D.K. - Beersel. 

KONING ALBERT 
Waarde redaktie, 

In het jongste blad van V.OS. 
verschijnt een artikel waarin spra
ke IS van een manifestatie die in 
oktober e.k. zal plaats hebben te 
Brussel. 

Deze manifestatie zal in het te
ken staan van een hulde aan de 
nagedachtenis van Konmg Albert 
I. De inrichters noemen zich de 
oudstrijders van de oorlog 14-18. 

V.OS. oppert echter bezwaren te. 
gen deze huldebetuigingen en be
sluit er vooralsnog niet aan mede 
te doen. Inderdaad, Koning Albert 
had aan de Vlamingen beloofd, biJ 
de overwinning aan Vlaanderen 
recht te laten geworden. 

Het vervolg van de historie kent 
iedereen genoeg opdat ze hier nog
maals zou moeten herhaald wor
den. Proficiat m ieder geval voor 
V.O.S. dat bewijst, nog steed» 
trouw te zijn aan de Vlaams - na
tionale idee en steeds nog zijn 
beste krachten inzet voor Vlaanr 
derens ontvoogding door zelfbe» 
stuur. 

Trouwens als we nagaan wie er 
zo al aan deze manifestatie zal 
deelnemen (UPAC en consoorten), 
dan begrijpen wij direkt waarovw 
het gaat : over het ene en onver-
deelbare vaderland. Het wordt be-
slist een heruitgave van het be
ruchte rendez-vous, maar nu «ai
der de dekmantel van een hulde
blijk aan een gewezen koning, die 
eens de beruchte woorden uit
sprak : 

« Vlamingen, gedenkt de slag 
der Gulden Sporen ». Wij geden
ken hem en zullen hem blijven ge
denken, maar nog steeds strijden 
wij voor ons elementair recht en 
dat is het wraakroepende van gana 
deze trieste historie. 

Wij treden volledig het stand
punt van V.O.S. bij, dat blijk geeft 
van eigen volkse zelfstandigheid 
en nationale trouw aan de grond
beginselen van het volksbestaan. 

R.V.H. - Gent. 

TE VOET? 
Geachte Heren, 

Met veel aandacht en belang
stelling las ik in 8 De Volksunie » 
het artikel « Ons leger », waarin 
gehandeld wordt over de begroting 
van landsverdediging. 

Een paar lijnen vind ik echter 
wel overbodig : 

« Hiervan dient voor het gebrullc 
van de auto's van de minister en 
de kabinet-chef 250.000 F ». 

Moest er ooit eens een « Volks-
unist » de kans krijgen minister 
van landsverdediging te worden, 
zou die dan te voet gaan? 

Uw kritiek niet overdrijven, hé! 

G.D. - Kempenhout. 

De redaktie draagt geen verant 
woordelijkheid vo<^ de inhoud der 
gepubliceerde lezersbrieven. Ze be
houdt zioh het recht van keuze en 
inkorting voor. Over de lezersru
briek wordt geen briefwisseling 
gevoerd. 

ÉÊ 

LET WEL 
ALLE ADVERTENTIES VOOR 
c DE VOLKSUNIE . dienen toe
gestuurd aac onze 
PUBLICITEITSDIENST : 

Antwerpsebaan 232 Berendrechl Tel. 0 3 / 7 3 6 6 5 9 
* 
Alleen de zoekertjes gaan naar 
het hoofdsekretarlaat : 

M Lemonnierlaan 82 Brussel 1 - Tel, 0 2 / 1 1 . 8 2 16 

Wes met de zorgen 
Bescherm uw goederen 
Dek uw verantwoordelijkheid 

CONSTANTIA 
WIM MAES 
Grote Steenweg 165 - Berchem (An6). 
Telefoon (03) 39.92-06 
Brand . Leveo - Pamlllaml • Oncevalleii 

D R I N G E N D E O P R O E P 

Als voorzitter van het Steunkomltee voor degenen 
^le wegens de teeraktle Oostende zwaar aadeei Doe-
ten en gevangenisstraf opliepen doe lic een dringende 
oproep tot steun Wat ook onze mening weze over 
de opportuniteit van die aktle wi] mogen niet verge
ten dat de getroffenen steeds vooraan in de Vlaamse 
strijd hebben gestaan en dat zl] In verhouding zoveel 
zwaarder werden gestraft dan de bommenfabrlkanten 
van de groep Stassart 

Velen hebben reeds edelmoedig een bijdrage ge
stort, waarmee wlJ een deel der onkosten (zijnde on
geveer 400 000 F) hebben kunnen vereffenen 

Nu moeten dringend de boeten en nog een deel van 
de burgelijke partijen worden betaald Indien wlJ niet 
zeer spoedig nog 100 000 F kunnen bijeenbrengen, 
worden die mensen met aanslag door de deurwaar
der bedreigd. 

Stort daarom onmiddellijk uw milde bijdrage op 
postcheckrekening 868997 van Berj; Raets. S t Mat-
theusstraat, 45, Borgerhout. 

Dr. H. Ballet 

HERMES 
SCHOOL 

54 Znldlaan 

211 M Lemonnierlaan 
Telefoon : 11.00.33 
Brussel 

• 
VOLLEDIGE 
SEKREXARL^T-
KURSDS 

Algemene bandelsopleldlng 
Schoolgeld . maxlnx 
8.000.- fr per Jaar of 
3 maal 3.000.-fr 

met recht op Kindergeld 

De school waar Vlamingen 
'zich thuis voelen 

Beter en voordeliger 



Pt VOLKSUNIE 3 

VLAANDEREN IN VERWEER 
Wij leven snel in onze huidige wereld en telkens 
weer wordt onze aandacht opgeëist voor nieuwe ge
beurtenissen in binnen- en buitenland, zodat wij — 
overrompeld door deze lawine van berichtgeving — 
reer. vlug vergeten. Dit geldt ook voor onze binnen
landse politiek : het politiek geheugen reikt niet ver. 
Daarom is het wel nuttig in een bondig overzicht 
even te herinneren aan een aantal feiten en gebeur
tenissen die in hun samenhang een schril licht 
werpen op de houding der politieke partijen en hun 
mandatarissen ten overstaan van de Vlaamse volks
belangen. De Vlaamse strijd na de oorlog was in de 
eerste plaats een afweerstrijd tegen het weer op
dringend Franse taalimperialisme. In deze defensie
ve strijd heeft de Vlaamse gemeenschap nooit kun
nen rekenen op de steun of de bescherming van de 
officiële Belgische instanties, wel integendeel. In dit 
opzicht zal navolgend overzicht bizonder leerrijk 
en verhelderend zijn. De Belgische unitaire staat is 
In het verleden steeds tekort geschoten aan zijn 
plichten ten overstaan van de Vlaamse volksge

meenschap en dit is ook nu niet veranderd : de 
moedwillige sabotage van de nieuwe taalwetgeving, 
de interpretatie ervan in het nadeel der Vlamingen, 
de welwillende passiviteit en het laten-begaan van 
de regering en de ministers, het zijn zoveel bewijzen 
dat Vlaanderen niets goeds te verw^achten heeft en 
dat scherp verzet in de eerste plaats tegen de verant
woordelijke politieke partijen noodzakelijk is. Ons 
uitgangspunt is de talentelling van 1947 Het 
is pas naar aanleiding van deze talentelling dat de 
Vlaamsgezinden na de oorlog een schuchtere poging 
gedaan hebben om zich opnieuw teweer te stellen 
tegen het felle anti-Vlaams offensief dat sedert het 
einde van de oorlog in het land woedde en dat on
miskenbaar beoogde de Vlaamse Beweging neer te 
slaan. De strijd tegen de uitslagen van de talentelling 
van 1947 heeft geduurd tot in 1963, toen hij uit
eindelijke verloren werd door het verraad van de 
Vlaamse politieke mandatarissen der traditionele 
partijen, door de slag van Hertoginnedal. 

DE TALENTELLING VAN 1947 
Het belang van de talentelling vloeide voort uit een omstreden bepaling in 

de wet van 1932 op iiet gebruik der talen in bestuurszaken. Deze wet ver

wees naar «de jongste tienjaarlijkse volkstelling» om in gemeenten waar 

SO t.h. van de inwoners verklaarden meestal de taal van de andere taalgroep 

Be spreken een stelsel van faciliteiten in te voeren ten behoeve van de min

derheid. 
C * ^ f 3 — - . -
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Deze bepaling was in de wet opge
nomen vooral met het oog op som
mige gemeenten langs de taalgrens 
met anderstalige gehuchten. Door 
afscheiding van deze gehuchten kon
den de betrokken gemeenten eenta
lig gemaakt wordeo. 

Tijdens de debatten in de Kamer 
hadden de hereji Blavier en De 
Schrijver de wetenschappelijke afba
kening van de taalgrens en de aan
passing van de administratieve gren-
sen van gemeenten en provincies aan 
de taalgrens verdedigd en een amen
dement In die zin ingediend. 

De toenmalige eerste minister, de 
heer Renkln, gebruikte een klassiek 
manoeuver : hij verklaarde zich in 
beginsel akkoord met het amende
ment doch verzocht de indieners het 
te willen Intrekken. De regering zou 
later zelf het initiatief nemen om 
aan het parlement voor te stellen de 
taalgrens af te bakenen en vast te 
leggen. Het amendement werd inge-
trekken, doch de regeringsbelofte 
werd nooit gehouden! 

Vele Jaren later, in 1939, werd nog 
een wetsvoorstel tot wetenschappe
lijke afbakening van de taalgrens 
Ingediend in de Kamer. Het was me-
deondertekend o.m. door de huidige 
voorzitter van de Kamer, de heer A. 
Van Acker. 

DE TAAUWETTEN VAN 1932 

Toen de taalwetten van 1932 tot 
stand kwamen, waren de uitslagen 
van de tienjaarlijkse volkstelling van 
1930 nog niet bekend gemaakt (ze 
werden pas officieel bekend gemaakt 
na de verkiezingen van 1932 die nog 
gehouden werden op basis van de ge
gevens van 1920, zonder zetelaanpas
sing (er is niets nieuws in onze 
politiek!) en van Vlaamse zijde is 
dan ook de zienswijze vooropgezet 
en verdedigd geweest dat de wetge
ver alleen bedoelde te verwijzen naar 
de uitslagen van de « jongste > tel
ling, zijnde deze van 1930. Deze 
«lenswijze werd natuurlijk niet ge

deeld door de officiële instanties : 
na iedere telling moest een aanpas
sing geschieden. Zo werd de talentel
ling een instrument van het Franse 
taalimperialisme, een bedreiging 
voor de integriteit en de homogeni
teit van het Vlaamse volksgebied. 

Ook in de taalwet voor het onder
wijs kwam een soortgelijke verwij
zing naar de uitslagen van de jong
ste telling voor : in gemeenten waar 
meer dan 20 % van de bevolking 
verklaarde meestal een andere taal 
dan de taal van de streek te spreken 
werd een vervroegd onderwijs van de 
tweede taal tóegelaten. Doch niet de 
oprichting van Franse scholen of 
klassen. 

Alleen in de gemeenten langs de 
taalgrens die door de wet op het taal
gebruik in bestuurszaken uitdrukke
lijk als tweetalig werden vermeld (in 
feite gemeenten met anderstaliere 
gehuchten) mocht onderwijs met de 
andere taal als voertaal worden in
gericht. 

ONWETTIG ONDERWIJS 

Het is nuttig hier de aandacht op 
te vestigen om het onwettig karakter 
aan te tonen van de Franse klassen 
in de Vlaamse randgemeenten rond 
de Brusselse agglomeratie : er was 
trouwens in de omstreden gemeenten 
in 1963 nog geen Frans gemeentelUk 
of staatsonderwijs, alleen in het vrij, 
katoliek onderwijs waren er in de ge
meenten Kraainem, St. Genesius-
Rode en Wemmei Franse klassen die 
in strijd met de wet door de Staat 
gesubsidieerd werden! Niettemin 
misbruikte de voorzitter van de CVP, 
de heer Van den Boeynants tijdens 
de debatten over de nieuwe taalwet
ten in de Kamer deze onwettige toe
stand als een argument tegen de Vla
mingen. 

DE TELLING VAN 19A7 

Ingevolge het uitbreKen van de 
oorlog werd in 1940 geen tienjaar

lijkse volkstelling gehouden en het is 
pas in 1947 dat de eerste telling se
dert het tot stand komen van de 
taalwetgeving van 1932 zal gehou
den worden. 

De bewuste Vlamingen, in al hun 
miserie ten gevolge van de repres
sie, waren zich ter dege bewust van 
jtiet gevaar dat er schuil ging in een 
talföitelling gehouden in de gegeven 
omstandigheden, vooral dan langs 
de taalgrens en in de Brusselse ag
glomeratie. Op Initiatief van het Da-
vidsfonds werd een komitee opge
richt dat zich in de eerste plaats be
zig hield met de kwestie van de for
mulering der vragen. 

Bij de eerste algemene telling die 
in België gehouden werd in 1846 (na 
interessante proefteUingen te Brussel 
fel 1842 en de St. Jans-Molenbeek in 
1845) onder de leiding van de be
kende statisticus Quetelet, werd de 
eenvoudige vraag gesteld : « Welke 
taal spreekt U gewoonlijk? ». 

Juister nog zou de vraag zijn : 
« Welke taal is uw moedetaai? », ver
mits zekere omstandiebeden (bv. 
werkmilieu) iemand kunnen ver-

Vermeyïen sprak aan dovemansoren b9 
de minUteiv van iustitie ..« 

pMchten « gewoonlijk > of « meest
al » een andere taal te spreken dan 
zijn eigen taal, zijn moedertaal. 

Doch dit zou te eenvoudig geweest 
zijn en vooral te gunstig voor de Vla
mingen! 

EEN EERSTE NEDERLAAG 

De Vlamingen leden hier reeds hun 
eerste nederlaag De aangelegenheid 
viel onder de bevoegdheid van da 
Waalse CVP-minister voor Ekono-
mische Zaken, de heer Duvieusart, 
die op dezelfde datum als de wet 
waarbij een algemene volkstelling 
voorgeschreven werd, 22 november 
1947, het Koninklijk Besluit pubU-
ceerde waarbij de modaliteiten van 
de telling werden geregeld. De gestel
de vragen lieten de deur open voor 
subjectieve appreciatie, persoonlijke 
voorkeur en hielpen van de talentel
ling een referendum maken in plaats 
van een objectieve telling. 

Vlaams protest diende eens te meer 
tot niets : men stond voor een vol
dongen feit. De Vlaamse ministers 
hadden niets gedaan om het Vlaams 
belang te verdedigen en lieten hun 
Waalse kollega begaan. 

Zoals te voorzien was, verliep de 
telling in uiterst ongunstige omstan
digheden : een massaal propaganda-
offensief werd door de Franse taai
imperialisten op touw gezet. De 
Franstalige pers zette epenlijk en 
ongestraft de bevolking aan om van 
de talentelling een referendum t© 
maken en gebruikte daarbij de meest 
dwaze argumenten om de eenvoudige 
Vlaamse mensen te beïnvloeden. De 
politieke partijen speelden zoals 
steeds hun dubbelzinnige, onbetrouw
bare rol. Davidsfonds - Vermeylen
fonds - Willemsfonds deden een ge
zamenlijke, lofwaardige poging om de 
bedreiging te keer te gaan, doch be
schikten slechts over bescheiden mid
delen en een geringe invloed. Zij 
stonden machteloos en deden te ver
geefs beroep op de regering en de 
officiële instanties. 

MACHTSMISBRUIK EN DWA^G 

In de gemeenten van de Voerstreefc 
en de Platdietse streek, te Edingen, 
te Ronse en elders werd door plaat
selijke potentaten een ongehoorde 
druk uitgeoefend op de eenvoudige 
lieden. Politieagenten of veldwach
ters vulden zelf de formulieren in, 
verva'sing greep plaats, diefstal van 
formulieren, enz. Alle middelen wa
ren goed om de uitslagen te verval
sen en de verfransing der Vlaamse 
gemeenten in de hand te werke-

De ministers zelf hebben achteraf 
in het parlement openlijk moeten 
toegeven dat de uitslagen in die om
streken k aarblijkelijk niet overeen
stemden met de werkeliike toestand. 

De toenmalige minister voor bin
nenlandse zaken, de heer Vermeylen, 
heeft later in het parlement bekend 
gemaakt dat hij de ministers van 
justitie op de hoogte gesteld had van 
de vervalsingen die gepleegd waren 
en verzocht had vervolgingen in te 
spannen, doch dat deze CVP-min's-
ters geen gevolg hadden gegeven aan 
zijn verzoek! Deze ministers waren 
de heren Struye en Moreau de Me
len! 

Oremotiveerde klachten van Vlaam
se zijde bij het gerecht ingediend, 
o m. te Ronse wegens inbraak in het 
gemeentehuis, diefstal van tellings
formulieren en vervalsing van for
mulieren, bleven zonder gevolg 

Juist zoals in de zaak van de aan-
s'ag op de iJzertoren gingen de da
ders vrijuit en roerde het Belgische 
gerecht niet. De Belgische regering 
evenmin : de vervalste uitslagen 
werden niet nietig verklaard en er 
werd geen nieuwe telling voorge
schreven In de omstreden gemeen
ten. 
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Beste vrienden. 

Tot de door de V.U.-propagandisten meest geliefde slogans 
in het arrondissement waar ik woon behoort de luidsprekerzin : 
« De Volksunie is de énige partij die ook tussen de verkiezingen 
op straat komt >. Micro-accent op énige en tussen. 

Die voortdurende aanwezigheid jaar-in jaar-uit op de straat 
in honderden Vlaamse steden en gemeenten is, beste vrienden, 
uw werk : het werk van de krantenventers op zondag, die uit 
hun katechismus onthouden hebben dat op de Dag des Heren 
•wél werk mag verricht worden als het niet is ten eigen bate. En 
ten eigen bate is het stellig niet dat gij, zowel onder druilerige 
regen als bij stralende zon, de straten afdweilt met uw pakje 
Volksunie's onder de arm : prachtige en geestdriftige schooiers 
voor de goede zaak. 

Onder u te verkeren is steeds een weldoende morele herbe
wapening, een terugkeer naar de bron van alle politiek werk : 
de persoonlijke inzet voor het verspreiden van de idee bij de 
bazis zélf. Onder u te verkeren is steeds een kostelijke les in 
mensenkennis, een konfrontatie met de moeilijkheden die men 
hogerop in een parti,j-hiërarchie uit het oog dreigt te verliezen. 
Af en toe onder u te verkeren is een nuttige en noodzakelijke 
ervaring die ik niet genoeg aan alle kaderleden en topmensen 
kan aanbevelen. 

Er is daar vooreerst dat zeer speciale groeps-klimöat in uw 
kolportageploegen, dat wat Robert Brasillach ergens « l'esprit 
du gang » heeft genoemd : het zich verbonden weten door een 
taak waaraan slechts weinigen - de besten en de hardnekkigsten 
- zich wijden. De gezonde geest van konkurrentie die er voor 
zorgt dat, wanneer het einde van de kolportage wordt geblazen, 
altijd nog een paar door-dik-en-dunners hun laatste blad of een 
exemplaartje méér dan de rekordhouder blijven voortventen. De 
spanning achteraf, wanneer de verschillende groepjes terug
komen naar het verzamelpunt en de kas wordt opgemaakt. 
« Komen we deze week aan zoveel als vorige zondag ? ». « Ja, 
want de Jan en de Jef en de Frans zijn nog weg en dat worden 
er minstens 70 ». En dan de elektorale wiskunde bij de slotbe
schouwingen : « zoveel verkocht op zoveel huizen, dat betekent 
zoveel winst tegenover '61 ». 

Op zo'n kolportage, vrienden, is de humor altijd een vaste 
metgezel ; het slagvaardig paréren van het boze argument van 
een niet-koper, de ontwapenende geestigheid om het ijs dadelijk 
te breken - en ook de iets boosaardiger humor die men sarcasme 
noemt als het een tijdje gaat slenteren met de verkoop. Als aan 
enkele deuren achtereen de dame-in-kamermantel, de gestoorde 
langslaper of de aan zijn duivenkroniek ontrukte melker nors 
beweren « dat ze niet kunnen lezen », « dat ze alle dagen vier 
gazetten hebben » of - meest van al - « dat ze aan gene politiek 
doen ». 

Er zijn de sterke verhalen. De vent als een boom die de 
« Volksunie » onder de neus geduwd krijgt en van op zijn stoep 
achterwaarts de gang in schreeuwt : « Marie, het gazetteke van 
de Volksunie, moette gij dat hemme ? •», om vlak daarop het 
nijdige neen van zijn wederhelft vlak weer te geven met « g'hebt 
het g'hoord, he 1 » : baas in eigen huis ! De snuggere dochter die 
achter het gordijntje komt loeren en luidkeels waarschuwt : 
« Pa, niet opendoen • het zijn de mannen van iêïiova ». De pas
toorsmeid die voorzichtigjes vraagt of het een « katoliek gazet
teke » is en op de bevestigende Kruistochters-glimlach van de 
verkoper dan toch maar resoluut haar vijf frank investeert in 
de Vlaamse strijd. De « schone jongen » van de ploeg die steevast 
verkoopt bij het vrouwelijk geslacht. Het « peleton des doods » -
zo noemt men ze te Aalst - dat zich waagt in het strijdveld aan 
de drukomringde zondagse herbergtogen en dat met radde tong 
en in-nemende keel enkele duivenmelkers tegen de grond praat. 

Er zijn, beste vrienden, onder u de autentieke helden. Zoals 
die arrondissementssekretaris van de V.U. - een man met een 
verleden dat klinkt als een klok in de Vlaamse beweging - die nu 
al dertig jaar van zijn leven kolporteert. Ja, ge leest goed • dertig 
jaar, dat moet zoiets zijn van een dikke duizend zondagen. 

Duizend zondagen een half lekker-knappend zondagmorgen-
broodje vlug-vlug binnengewurgd, duizend zondagen de hete 
koffie sakkerend naar binnen gegoten om vlug buiten te zijn, 
duizend zondagen langs de straten en wegen van Vlaanderen. 
Een man die de vader kon zijn van de meesten zijner mede-kol-
porteurs, een man die toch ook houdt van een gezellig zitje en 
een rustige borrel thuis. 

Hij en gij allen samen, beste vrienden, zijt de levende bewij-
7en er van dat de Vlaams-nationalist, de Volksunie-man ander» 
is dan de anderen. 

Uw dio üenes. 

S T R A A T B U R G VOOR 

F E D E R A L I S M E 

IN BELGIË ? 

Het schijnt dat onze jongs
te taalwet een ernstige kans 
maakt om door het Europese 
hof te Straatsburg als str i j
dig met de Europese Conven
tie voor de Rechten van de 
Mens veroordeeld te worden. 

Sommige Vlamingen zou dit 
ergerlijk voorkomen. 

Bij nader toezien is dit 
echter niet ergerlijk voor de 
Vlamingen maar wel voor 
onze unitaristische staat. 

In een federale staat kan 
het Europees hof de eentalig
heid in een dee'staat niet af
keuren, in een unitaristische 
staat waarschijnlijk wel. 

Een veroordeling zou de 
Belgische eenheidsstaat in 
een onmogelijke positie dri j
ven waarbij alleen federalis
me nog een uitweg zou bete
kenen. 

Laten wij dus rustig toe
kijken en ons gereed maken 
om de federalistische idee 
nog rustelozer te propageren. 

THEO KOSTER 

Volgens « De Nieuwe » en 
« 't Pallieterke » zou Theo een 
boze brief geschreven hebben 
naar kardinaal Suenens om 
hem te verwijten, de rege
ring niet te h e b b e n 
gesteund door de houding 
van de stakende dokters als 
immoreel te bestempelen. 

De C.V.P. is immers ge
woon naar de bisschoppen te 
lopen en hen voor hun par-
tijkar te spannen. Gewoon
lijk konden onze bisschoppen 
trouwens hun meest geliefde 
kinderen die gunst niet wei
geren. 

Wij kennen de druk van 
Woeste op de kardinaal tegen 
de ongelukkige priester Daens, 
wij kennen de uitspraak van 
kardinaal Mercier tegen de 
vernederlandsing van de uni
versiteiten in Vlaanderen, 
wij kennen de banbliksems 
tegen het vooroorlogse 
Vlaams nationalisme, wij 
kennen de nieuwe doodzonde 
van Mons. Desmedt van 1958. 

Het wordt hoog tijd dat de 
Kerk in Vlaanderen wat an
ders is dan een C.V.P.-propa-
gandagebouw. Ze heeft er al
les bij te winnen En in de 
eerste plaats het vertrouwen 
van Katolieke niet-C.V.P.-
kiezers. Wij zouden dus ge
neigd zijn kardinaal Suenens 
geluk te wensen. 

Jammer genoeg onthult 
«De Nieuwe » dat de bood
schap van de Paus aan Bel
gië niet gevraagd werd door 
Theo Lefèvre, maar door 
kardinaal Suenens. Deze 
boodschap wordt niet alleen 
tegen de vlaamsgezinden ge
bruikt maar ook tegen de de-
mokraten. Het eerste stoort 
Theo niet, het tweede wel. 

En ook daarom is Theo 
kwaad. 

Waarom luisteren onze 
bisschoppen ook niet beter ? 

VLAAMSE P.V.V. 

De Vlamingen schijnen 
werkelijk voor niets mee te 
tellen in de P.V.V. Destijds 
hebben ze in hun partij de 
stelling aanvaard dat naast 
de zes randgemeenten, die de 
regering officieel aan de ver-
fransing prijs gaf, nog 11 an
dere gemeenten waaronder 
Vilvoorde, Tervuren en St 
Pieters-Leeuw dienden ver-
franst te worden langs de 
tweetaligheid om. 

Thans aanvaarden ze waar
achtig ook nog dat er frans-
talige scholen zouden opge
richt worden in Vlaamse pro
vincies Ze keren dus volop 
terug naar de 19e eeuw. 

Anderzijds heeft de brave 
Brusselse Vlaming Schalckens 
de openstaande P.V.V.-sena-
torszetel voor de provincie 
Brabant niet gekregen. Hij 
heeft die moeten afstaan aan 
de Belgische Waalse reaktio-
naire CVP-overloper Moreau 
de Melen. 

Daarmee hield zijn beproe
ving trouwens niet op. Op de 
P.V.V.-lijst te Brussel voor de 
gemeenteraads-verkiezingen 

werd hij op de 12e plaats ge-
polld, wat de 13e betekent 
vermits burgemeester Coore-
mans buiten poll eerst ge
plaatst werd. Dit wil zeggen 
dat de heer Schalkens geen 
bijstemmen meer zal hebben 
en eruit zal Jiggen. 

De P.V.V. ruimt niet alleen 
Vlaanderen op. Ook de eigen 
Vlaamse P.V.V.-ers worden 
opgeruimd ! 

WiJ ANTI-SEMIETEN I 

«Links» geeft in zijn 1-
metnummer de burgervader 
van Antwerpen een strenge 
berisping in verband met 
diens anti-joodse uitlatingen. 
En het blad meent dat be
paalde racistische uitlatingen 
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vooral tegen de joden nog 
enkel worden gehoord bij de 
katolieken (?). « En dan spre-< 
ken we vooral niet van de 
Volksunie waar het ant i -se-
mitisme een, nu nog ietwat 
verzwegen, programmapunt 
vormt». Of huerde niegoe, 
zou het Ketje zeggen. 

Kunnen de linkse jongens 
ons eens zeggen waar en 
wanneer zij een anti-semiti-
sche uitlating hebben ont-< 
dekt in het blad, de kongres-
besluiten, de meetings, de 
kaderdagen van de V.U. ? 
Nuchter worden jongens, en 
botermelk drinken, zoals 
Craeybeckx 1 

DE VERKIEZINGSSTRIJD 

Dat men de V.U. niet meer 
zal verwaarlozen tijdens de 
komende verkiezingsstrijd, is 
een feit. Dat de schrik voor 
de V.U. er in zit, blijkt nu 
reeds in tal van gemeenten, 
waar een goed werkende af
deling of kern aanwezig is. 

Dat er echter zo lang bij 
voorbaat reeds doodsbedrei
gingen zouden aan te pas ko
men, hadden we niet ver
wacht. Het gebeurde in Scho
ten, waar de V.U.-kopman 
Jordaens door een schepene 
van de C.V.P. zal vermoord 
worden. Met woorden na tuur 
lijk. 

Die heren werden al te 
lang gerust gelaten in hun 
zetel. Nu er aan getrokken 
wordt, blijken hun zenuwen 
geschokt. 

SABENA-NATIONAAL ? 

Een onzer lezers die zopas op 
vakantie was in Frankrijk, 
vertelde ons hoe hij te Nice 
op de kantoren van de Sabe
na werd ontvangen. Op 2 
april jl. schreef hij aan het 
adres van de Sabena te Nice 
een briefkaart, waarbij hij 
inlichtingen vroeg over de 
dienstregelmg op de lijn Ni-
ce-Brussel, Geen antwoord ! 
Na enkele dagen ging onze 
zegsman dan maar zelf naar 
Nice om ten kantore de in
lichtingen te gaan halen. Op 
zijn vraag bevestigde men 
hem, dat de briefkaart van 2 
april wel degelijk was aan
gekomen. Antwoord had men 
niet verstrekt omdat de brief
kaart in het Nederlands was 
en geen mens op het Sabena-
kantoor die taal verstond. 

Onze vriend gaf daarom
trent uiting aan zijn verba
zing en kreeg de volgende 
uitleg : «Al het personeel 
hier is benoemd door de 
Franse staat. Brussel heeft 
hier niets in de pap te brok
ken; er is een reglementering 
die verbiedt, dat iemand an
ders dan de Franse s taat 
hier bedienden benoemt». 

Deze uitleg kwam onze 
vriend hoogst merkwaardig 
voor en hij besloot hem dan 
ook even te toetsen aan de 
toestanden op het K.L.M.^ 
kantoor te Nice. 

Daar werd hij ontvangen 
door de Nederlandse direk-
teur, die hem verklaarde dat 
de K.L.M.-kantoren zowel in 
Nice-stad als op Nice-lucht-
haven geleid worden door 
Nederlanders en dat het ver
haaltje van Sabena puur ver
zinsel was. 

Wat onze vriend — gezien 
zim taii-iike «Belgische» er
varingen " ""tuurl i jk niet 
heeft verbaasd 1 
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RUZIE 

Met veel plezier hebben de 
socialistische kranten na 1 
mei verslag uitgebracht over 
de kommunistische mei-op
tochten te Brussel : de B.S.P.-
ers vinden het lekker dat de 
konkurrentie aan hun linker
vleugel verdeeld is in een 
Chinese en een Russische 
vleugel die ieder afzonderlijk 
met een handjevol mensen 
door de stad trokken. 

Inmiddels verzuimden de
zelfde kranten te vermelden, 
da t de B.S.P.-optocht te 
Brussel alles behalve in het 
teken van de eendracht 
stond. 

Op de vooravond van 1 mei 
namelijk was een nieuw 
franstalig socialistisch blad 
van de persen gerold : «La 
Voix socialiste », speciaal be
stemd om de jongens van 
€ La Gauche » en « Combat » 
de duivel aan te doen. 

Het verschijnen van dit 
blad. dat op meer dan 300.000 
exemplaren getrokken wordt 
en toegestuurd aan alle frans-
talige partijgenoten, heeft 
alvast voor gevolg gehad dat 
achter — en zelfs vóór — de 
schermen van de socialisti
sche betoging te Brussel me
nig boos woord is gevallen. 

VIJANDIGE BROEDERS 

Niet alleen de B.S.P. heeft 
haar vijandige broeders, ook 
de C.V.P. Te Luik hebben de 
kristen-demokraten besloten, 
bij de eerstvolgende gemeen
teverkiezingen hun steun niet 
te verlenen aan de C.V.P.-
lijst. Of zij een afzonderlijke 
lijst zullen indienen, hangt 
nog in de lucht. Ook in an
dere Waalse steden dreigt de 
C.V.P. uiteen te vallen in 
verschillende standengroe-
pen. 

De beweging is o.i. onver
mijdelijk. Krab tussen de 
stenen van het C.V.P -ge
bouw de mortel weg van de 
schoolstrijd en de schone ziel 
van het kind : wat blijft er 
over ? Een hoop puin ! Een 
partij zonder vaste ideologi
sche binding, gespleten en 
verdeeld over verschillende 
standen- en klassenorganisa-
ties die ieder het laken naar 
hun kant willen trekken. De
zelfde middenpuntvliedende 
kracht tekent zich trouwens 
ook reeds in Vlaanderen af. 
Met dat verschil echter, dat 
de beweging daar niet aange
wakkerd wordt door ekstre-
me tegenstellingen zoals die 
in Wallonië bestaan tussen 
ultra-reaktionair en ultra-
progressief. 

Alhoewel Vlaanderen ook 
zijn konservatieve C.V.P.-
ers heeft. Maar die zijn door
gaans zo sluw, zich verkies
baar te laten stellen door de 
kristen-demokratische orga
nisaties. Zoals bank-, hol
ding- en grondspekulanten-
vriend Moyersoen, die te Aa st 
de kandidaat is van het 
A.C.W. ! 

Inmiddels zijn de gevolgen 
van de middenpuntvliedende 
beweging in Wallonië nog niet 
te overzien. Zo o m. op het 
vlak van de tegenstelling 
tussen unitairen en federa
listen binnen de partii zal de 
beslissing der Lu'ks'^ kris^^en-
demokra^^en stellig een grote 
invloed hebben. 

OOK TE CHAR" ^^Ol 

Trouwens niet alleen te 
Luik zijn de kristen-demo
kraten hun eigen weg opge
gaan. Te Charleroi werd een 
«Mouvement des Travail-
leurs Chretiens s> opgericht 
dat zich voorneemt, de kris
ten-demokratische krachten 
op het politieke vlak te bun
delen. Betekent dat de breuk 
met de CV P. ? Zover is het 
nog niet, maar een beginsel
verklaring van het « Mouve-

VRIJE TRIBUNE 
- l lAJa i^dUiMS, h. ....• 

Enige tijd geleden is er in het Vlaamse land 
en in de Vlaamse pers een golf van veront
waardiging opgegaan over het verplaatsen van 
Vlaamse eenheden naar Wallonië, onder het 
voorwendsel er de toeristische nijverheid 
(drankgelegenheden e.d.) nieuw leven in te 
blazen. Dit verplaatsen was echter het einde 
niet van de moeilijkheden van de Vlaamse piot. 
Wel integendeel I 

In de infanterieschool te Aarlen heeft men er 
een middel op gevonden om de Vlaamse soldaat 
nog meer achteruit te stellen ten opzichte van 
zijn Waalse kollega. In dit geval gaat het hier 
om de regeling van de vergunningen, vergun
ningen die in een soldatenleven zeer veel 
betekenen. Vroeger was de regeling als volgt : 
om de 14 dagen mocht ieder militair in vergun
ning vertrekken van zaterdagmiddag tot maan
dagmiddag. Op die manier kon zelfs diegene, 
die in de meest afgelegen streken woont, tijdig 
thuis geraken. 

Evenwel hebben de heren kolonels e.d. (die 
zeker en vast niet per trein huiswaarts moeten 
keren) beslist, dat die oplossing te eenvoudig 
was en te veel voldoening schonk. Immers, 
waarom iets gemakkelijk doen, als het kan ge
beuren met moeilijkheden, nietwaar heren kolo
nels ? Er kwam dus een wijziging die een 
schandaal is voor de Vlaamse militairen. Nu 
kan men vertrekken uit Aarlen vrijdagavond 
om 17.45 uur tot zondagnacht met de laatste 
trein. Dit heeft natuurlijk voor gevolg dat 
velen (natuurlijk Vlaamse jongens) onmogelijk 
bij moeder of verloofde kunnen geraken. Wan
neer u nu denkt-'dat men deze jongens vroeger 
Iaat vertrekken ten einde hen de mogelijkheid 
te geven om zoals de anderen van hun vergun
ning te laten genieten, dan hebt u het verkeerd 
voor. De enige repliek van de heren bestaat 
erin de soldaten toe te laten nog een nachtje in 
de kazerne door te brengen en pas op zater
dagmorgen te vertrekken. Op die manier 
komen deze militairen slechts zaterdagmiddag 
of zelfs in de namiddag thuis aan en kunnen 
zij zondagnamiddag opnieuw het uniform aan
trekken om de kazerne te vervoegen. Nemen 
wij daarbij nog de hoge reiskosten naar het 
Vlaamse land, die schommelen tussen 220 k 
300 frank per week-end (dat in kombinatie met 
de bespottelijke soldij die, maak u geen illuzie, 
nog steeds 10 frank per dag bedraagt) dan stel
len wij de vraag of die heren, ook al zijn ze nu 
kolonel, nog gezond verstand hebben en logisch 
kunnen nadenken. 

Bij de vele klachten die binnenstroomdea 
bli|ven deze heren slechts halsstarrig weigeren 
enige verandering aan te brengen, alhoewel zij 
tot op heden geen enkele deftige reden konden 
opgeven voor de nieuwe regeling. Wat de 
eigenliike grond van de zaak is, blijft ons onbe
kend. Wij kunnen ons alleen beperken tot 
nuchtere vaststellingen : -- o 
•^" De "Waalse soldaat kreeg merkehike voor

delen : hij komt vrijdagavond thuis op een 
deftig uur en kan 's zondags uren later ver
trekken. 

— De Vlaamse soldaat betaalt met een ganse 
maand soldij een vergunning die hem in veel 
gevallen slechts toelaat 24 uur thuis te zi|n. 

— De leiding van de Infanterieschool blijft 
weigeren enige verandering in deze schan
dalige zaak te brengen. 

Vlaamse piot uit Aarlen, juich uit volle kie-
kenborst, want hier krijgt ge het zoveelste 
bewijs dat men u slechts behandelt als mate
riaal. Juicht, want uw legerleiding zorgt zo 
goed voor onze Vlaamse jongens ! En wanneer 
dan dinsdag tijdens de geldverkwistende plech
tigheden onze P. W. komt, juich dan en wees 
hem dankbaar voor uw verhoogde soldij die gij 
nog steeds als een fata-morgana ziet, juich en 
draag hem op uw handen, steek hem zeer hoog 
en laat hem laag vallen ! 

Schandalig dat het Vlaamse volk toelaat dat 
met zijn jongens zo'n koehandel gedreven 
wordt ! Heren volksvertegenwoordigers, het 
woord en de daad is aan u ! 

Een Vlaamse piot. 

ment» eist toch alle aan
dacht : « De beweging werkt, 
indien mogelijk, in overeen
stemming met de C.V.P., 
maar kan zich aansluiten bij 
iedere groepering die haar 
doel onderschrijft; zn kan 
handelen volgens haar eigen 
middelen ». 

Tekent zich in Wallonië een 
grote grondverschuiving op 
de politieke kaart af ? Zijn 
de machten op de achter
grond nog sterk genoeg om 
deze veischuivmg stop te zet
ten -^ 

Uiteist belangrijk vragen 
waarop in de e.k. maanden 
een antwooid zaï worden ge
geven 

In ieder geval • met de te 
verwachten grote aanwinst 
van de Volksunie m Vlaan
deren en met de wijzigingen 
in het politieke beeld van 
Wallonië waait thans krach
tiger dan voorheen een nieu
we wind door het muffe 
huis vaa de Belgische poii-
tiek. 

BRUSSEL-STAPE» Pt AATs 

Men weet, hoe van frans
kiljonse zijde steeds opnieuw 
wordt betoogd, dat «praktisch 
iedereen » in het Brusselse 
franstalig is en de voorkeur 
geeft aan het Frans in de 
betrekkingen met de open
bare besturen. En dan wor
den indrukwekkende cijfers 
genoemd. Wat daarbij steeds 
« vergeten » wordt is het feit 
dat de openbare besturen in 
Brussel een onduldbare druk 
uitoefenen op het publiek, 
dat bij ervaring weet dat het 
vlugger in het Frans dan in 
he t Nederlands bediend 
wordt. En dat dus onder druk 
en zonder veel nadenken de 
weg van de minste weerstand 
kiest. 

Een tipisch voorbeeld voor 
deze praktijken is de doeane-
dienst «Bruxelles-Entrepot». 
Enkele Waalse doeaniers 
zwaaien daar de plak en wee 
de firma die haar dokumen-
ten in het Nederlands aan
biedt ! 

Wee ook de Vlaamse doea-
ne-beambten die durven op
komen voor hun elementair 
recht op eerbied voor henzelf 
en voor hun taal .Zij worden 
op alle mogelijke manieren 
gepest en getergd, zij moeten 
leven in een klimaat van 
verdachtmaking met steeds 
boven het hoofd de bedrei
ging van een «verplaatsing 
in het belang van de dienst». 
Dat betekent : het opgeven 
van het eigen huis en de van 

^ 

oudsher vertrouwde omge
ving, nieuwe scholen voor de 
kinderen, een nieuw en 
vreemd milieu. 

De rezultaten van deze ter
reur zijn voortreffelijk : ook 
in Bruxelles-Entrepot kan 
men « bewijzen » dat Frans 
veruit de eerste taal der 
Belgen is. 

MINORIZATIEVREES 

Tijdens de jongste T.V.-uit-
zending van Dossier België 
werden enkele vrijzinnigen 
gemtervieuwd over het pro
bleem van de kultuur-auto-
nomie. Met bizondere nadruk 
werd door hen gewezen op de 
vrees voor een klerikale ver
drukking. Deze vrees is van 
hun standpunt uit enigszins 
gewettigd omdat zij tot op 
heden op gebied van toelagen 
zeker niet te klagen hadden 
en de klerikalen het vaak 
met overschotjes moesten 
stellen. Denk maar even aan 
de stipte uitbetalingen van 
de leerkrachten in staats
dienst en de wraakroepende 
achterstand in het vrij onder
wijs. 

Wat vrezen zij ? Eenvoudig 
dat er gelijkheid zou bestaan 
ingeval van kultuurautono-
mie. Wanneer de voordelen 
verdeeld zouden worden naar 
rato van de getalsterkte, wa
re zulks niet meer dan recht
vaardig. Wanneer men ge
woon is aan de overvloed te 
te snoepen, valt dat wel pijn
lijk. Deze minorizatievrees 
bestaat evenzeer bij de Waal
se katolieken. 

THEO BUITEN ? 

De kreet « Theo buiten » 
werd tot voor kort alleen ver
nomen op Vlaamse betogin
gen en manifestaties. Hij 
klinkt thans veel luider nog, 
maar met een ietwat ander 
accent in de C.V.P. zelf, waar 
mensen van de meest diverse 
richtingen Lefèvre grondig 
beu zijn. Herinner u bijvoor
beeld de uitspraak van de 
(opvliegende) Naamse boer 
Jacques ,die Lefèvre verweet 
dat het de partij telkens 
10.000 stemmen kost als de 
eerste-minister op het T.V.-
scherm komt. 

Van den Boeynants is te 
Namen gaan uitleggen, waar
om « Theo buiten > niet mo
gelijk is. « Als de heer Lefèvre 
weggaat», zegde de C.V.P.-
voorzitter, «zullen ook de 
socialisten het afhollen •». 

Volgens Van den Boeynants 
— en niet hij alleen denkt er 
zo over — zijn de socialisten 
dus danig ingenomen met 
Lefèvre en willen ze hem 
kost wat kost aan het hoofd 
der regering laten. 

Waarom ? 
Is het, omdat Lefèvre met 

nauwgezette stiptheid het 
verkiezingsprogramma der 
socialisten hielp verwezenlij
ken en dat van zijn eigen 
partij verwaarloosde ? Is het, 
omdat Lefèvre méér dan wie 
ook luistert naar de onverza
digbare eisen van het Waals 
socialisme dat de M.P.W.-
konkurrentie wil overtroeven? 
Is het, omdat Lefèvre de 
beste garantie voor groot 
stemmenverlies bij de C.V.P. 
is, eerste gangmaker dus van 
de B.S.P. ? 

Dat de socialisten zo'n per^ 
fekte kiesdraver niet willen 
missen, is te begrijpen. Dat 
de man nog enig vertrouwen 
geniet bij de Vlaamse C.V.P.-
ers is echter totaal onbegrij
pelijk t 
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DE VOLKSUNIi 

Mei . lijd van volksfeeslen en mciboomplanlingen. 

WERK VOOR ALBERT 

In het Bloedinstituut van 
het Belgische Rode - Kruis 
zitten zestien personeelsle
den met universitair diplo
ma; dertien daarvan zijn 
franstaligen en slecht drie 
Vlamingen. 

Op het provinciaal Komi-
tee Brabant van het Rode -
Kruig zitten zeven fransta'i-
ge î tegenover 4 Vlamingen. 

~)at IS slechts en greep uit 
hei cijfermateriaal dat bij
eengebracht werd door het 
Vlaams Aktiekomitee voor 
Volksgezondheid 

Dat in het Rode-Kruis de 
geest van het jaar 1830 nog 
rondspookt, is niets nieuws. 

Wanneer gaat de jonge, 
moderne en toch zo zakelij
ke Prins, die voorzitter is 
van het Rode-Kruis, de 
Au<r'asstal eens zuiveren? 

'^t is hij al te druk in be
slag genomen door zijn 
handels- en andere reizen 
in het buitenland' 

De vorste'ijke naam Al
bert is nu toch al een halve 
eeuw verbonden aan de ge
lijkheid in rechte en in fei
te, zouden we menen! 

VOORZICHTIG 

P.V.V -voorzitter Vanau-
denhove had zich voorgeno
men, in de senaat een groot
scheepse interpellatie te 
houden over het mislukken 
van de besprekingen tussen 
de regering en de geneeshe
ren op Hertoginnedal, t i j 
dens de beruchte zitting van 
« Ie temps des assassins ». 
Die interpellatie moest defi
nitief een nieuwe stemmen-
oogst opslaan in de P.V V -
schuren en de operatie-va-
hes besluiten met een voor
delig P.V.V.-saldo. 

Van de interpellatie is 
niets in huis gekomen : Van-
audenhove werd opeens op
vallend diskreet « om de 
aan gang zijnde onderhande
lingen niet te storen ». 

Vanwaar die plotse voor-
2lchtigheid? 

Waarschijnlijk omdat nu 
OOK Vanaudenhove gewaar 
wordt dat de P.V.V.-haring 
inzake de Z.I.V.-hervorming 
niet braadt. Al te veel men
sen immers weten — of 
werden er aan herinnerd — 

dat de P V V meewerkte aan 
het vers'ag van de parle
mentaire werkgroep die de 
bazis vormde voor het kras
se (eerste) ontwerp Lebur-
ton. En dat de P V V. de een-
heidswet stemde, waarvan 
artikel 52 de tarievenkwestie 
regelt. 

Demagogie . pakt niet al
tijd! Zeker niet liberale de
magogie, omdat -nog nie
mand de beloofde verminde
ring der belastingen met 
25 % vergeten heeft. 

j '-^'T n f ' V " ' ^ ' " f- *^ ' 

GRATIS PUBLICITEIT 

In de Antwerpse randge
meente Wilrijk werd dezer 
dagen een nieuwe super
markt ingehuldigd met een 
openingsplechtigheid en het 
gebruikelijk aantal redevoe
ringen. 

Vereerden de openings
plechtigheid met hun aan
wezigheid : burgemeester -
volksvertegenwoordiger Lode 
Kiebooms, een hoger Rijks
wachtofficier van de Ilde 
Mobie'e Groep, de kabinets
chef van de Antwerpse pro-
vinciegoeverneur, enzover-
der. 

De kranten hebben in een 
uitvoerig artikel — waaron
der alleen een klein kode-
cijfertje de publicitaire her
komst verraadde — verslag 
gebracht over de plechtig
heid, waarop zo vele en zo 
hoge heren aanwezig waren. 
Dergelijke artikels verschij
nen trouwens om de haver
klap in de pers. 

We vragen ons daarbij 
steeds af, wat die burge
meesters, volksvertegen
woordigers, kabinetsmensen, 
rijkswachtofficieren en an
dere hooggeplaatst en er tel
kens weer toe aanzet, de 
opening van een « grote » 
winkel te beschouwen als 
een plechtigheid waaraan 
zij door hun aanwezigheid 
een officieel karakter moe
ten verlenen. 

Doet het indrukwekkend 
en hooggeplaatst gezelschap 
dezelfde moeite voor een ge
wone middenstandszaak? 
Als Janneke Peeters een vis-
winkel in de Langestraat 
opent, wordt het lintje daar 
dan ook doorgeknipt door 
een notabele? 

Onze « hooggeplaatstea > 

zouden wel eens mogen af
leren, te spelen voor publi
citaire sandwichmen van de 
grootwarenhuizen en super
markten. Of slaan zij de be
langen van hun kiezers — 
waaronder de plaatselijke 
zefstandigen — zoveel lager 
aan dan de belangen van de 
grote Brusselse N.V.'s die de 
supermarkten en grootwa
renhuizen uitbaten? 

MINDER 
SOCIALE WONINGBOUW 

Het bewind van de eksal-
tante regering Lefèvre wordt 
niet alleen gekenmerkt door 
de zich steeds hoger schroe
vende prijzenspiraal, doch 
ook door de terugloop van de 
sociale woningbouw. 

In 1963 bouwde de Natio
nale Maatschappij voor Klei
ne Landeigendom slechts 
twee vijfden van het aantal 
woningen dat ze in 1961 op
richtte : van ongeveer 2.500 
zakte het aantal naar nau
welijks duizend. 

Te harer verdediging voert 
de regering aan dat zij de 
kredieten niet verminderde. 
De lonen in het bouwbedrijf 
stegen echter met 90 t.h. ge
durende de jongste tien jaar; 
de prijzen voor bouwmate
rialen verhoogden in dezelfde 
periode met ongeveer een 
vierde. 

Wanneer de regering ïen 
overstaan van die sterke 
stijgingen de kredieten hand
haaft zonder ze te verhogen, 
is ze zelf verantwoordelijk 
voor de terugloop der sociale 
woningbouw. Op de begro
ting, die ieder jaar steeg, is 
het aandeel der kredieten 
telkens kleiner geworden. 

Waaruit zonneklaar blijkt 
dat de eksaltante en zijn 
ploeg de sociale woningbouw 
aan hun laars lappen. Zij 
immers moeten geen huisje 
van de Landeigendom bou
wen ! 

SOCIALE TIJD 

Na de Vlaamse joernalisten 
te Brussel was het de beurt 
van de heren der «Beroeps
vereniging voor grondverka-
veling en huisvesting» om 
vice-goeverneur Cappuyns uit 
te nodigen als spreker op een 
lunch-causerie. 

De vice-goeverneur is 
blijkbaar voorzichtig gewor
den : in dat milieu van har
de en steenrijke zakenlui be
perkte hij zijn — nogal 
kwaadgehumeurde — toe
spraak tot de vaststelling 
« dat wij leven in een sociale 
tijd », met daarbij nog een 
even korte randbemerking. 

Vanwege de man die zijn 
dochtertje-lief niet naar de 
school van de gewone ster

velingen, maar naar de zö* 
veel eksklusiever en « c h i 
quer » Europese school stuurt^ 
is het wel bijzonder gepast t e 
spreken over de sociale t i jd 
waarin wij leven. 

Misschien heeft sociaal 
echter in de kaste-talea' 
Frans en Duits een andere 
betekenis dan in ons gewonQ 
dagelijkse Nederlands, ' ' 

P.V.V.-GELDSCHIETERS 

Kleine randnota bij boven-» 
staande Pepernoot : de grote 
manitoe van de grondverka-
velende en huisvestende Be-* 
roepsvereniging is mijnheer 
Collin, «toevallig» een der 
grote geldschieters van de 
P.V.V. 

De Beroepsvereniging groe
peert de haaien van de 
grondspekulatie en de groot
bouw, wier belang^fi even 
« toevallig » samenvallen met 
de verdere verfransing van 
Vlaams-Brabant en de ui t 
breiding van de olievlek. 

Vanwaar komt het P.V.V.-! 
geld ? En wat doet de P.V.V. 
om aan dat geld te geraken ? 

Het antwoord is niet zo 
moeilijk te raden : herinner 
u maar het P.V.V.-voorstel 
om nog een tiental Brusselse 
randgemeenten bij de agglo
meratie te voegen. 

P.V.V : Partii voor Verka
veling van Vlaanderen ! 

EEN POZITIEVE 
. ' ^ . ' . O ' ^ - i U ' t f 

BIJDRAGE 

In een steeds groeiend aantal Volksunie
afdelingen wordt er ernstig aan gedacht, deel 
te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen 
van 11 oktober. 

Deze Vlaams-nationale deelname aan verkie
zingen waaraan tot dusver slechts weinig 
afdelingen deelnamen, is op zichzelf een ver
heugend verschijnsel. Het bewijst hoe het par
tij-politiek Vlaams-nationalisme doordringt tot 
in de verste hoeken en tot in de kleinste ge
meenten van Vlaanderen. Het bewijst hoe het 
zich stilaan ook in zijn kleinste organizato-
rische eenheid - de afdeling - sterk genoeg 
begint te voelen om de strijd aan te binden 
tegen de plaatselijke afdelingen der grote Bel
gische partijen. Het bewijst ook de sterke wil 
van de Volksunie om een politieke machtsfor-
matie te worden met medezeggingsschap op 
alle vlakken : op nationaal, provinciaal en ook 
op gemeentelijk vlak. 

De deelneming van een groeiend aantal af
delingen aan de gemeenteverkiezingen van 11 
oktober is dus een goede zaak : de stem van 
het politiek Vlaams-nationalisme moet inder
daad gehoord worden, niet alleen te Brussel en 
in de hoofdsteden van de Vlaamse provincies, 
maar eveneens in de raadszalen van onze 
gemeentehuizen. De stem van het politiek 
Vlaams-nationalisme moet ook gehoord worden 
waar de staatsstruktuur het dichtst bij de 
Vlaamse mens staat, in de gemeenteraad van 
onze steden en gemeenten. 

De besturen der betrokken Volksunie-afde
lingen moeten zich echter sterk bewust zijn 
van het feit dat hun deelneming aan de verkie
zingen op gemeentelijk vlak een verantwoor
delijkheid met zich brengt die, op hun nog 
onervaren schouders, zwaar gaat doorwegen. 
Hun deelneming iieeft inderdaad geen enkele 
zin - in tegendeel - indien hun afdeling, door 
zich in de gemeentelijke politieke strijd te 
werpen, meteen ook verwordt tot de zoveelste 
dorpspolitieke en stemmenronselende kiesver
eniging waaraan onze> Vlaamse gemeenten 
zeker geen nood hebben. Het maatschappelijk 
leven in onze Vlaamse steden en plattelands
gemeenten wordt meer dan voldoende geteis
terd door dorpspolitieke figuren van zeer klein 

formaat, door politieke twisten en naijver in 
de allerslechtste betekenis van bet woord. In 
niet weinige van onze steden en dorpen is van 
een echt « gemeentebestaan » - in de zin van 
een levende, elkaar begrijpende en helpende 
gemeenschap - doodgéwoöf) getfh^;sprake, yer-
gi(*rgd als lïe^ém^e'effte is^doVr onderlinge twis
ten, dorpspolitieke ruzies en kleinmenselijke 
naijver. Waarbi) dan nog moet gerekend wor
den dat de meeste gemeente-vaderen kortzich
tig en bekrompen genoeg zijn om slechts inte
resse te hebben voor riolering en straatverlich
ting - eerbiedwaardige zaken op zichzelf - en 
verder niet weten dat hun gemeente in 1964 
nog veel andere en belangrijker zaken te behar
tigen heeft. 

Onze Volksunie-afdelingen nemen dus - door 
het feit van hun deelneming aan de gemeente
verkiezingen van het najaar - een zware ver
antwoordelijkheid en een niet minder zware 
taak op zich. In de eerste plaats wordt van hen 
verwacht dat hun aktie er op gericht zal zijn, 
een nieuwe geest en een moderne atmosfeer in 
onze gemeentehuizen binnen te brengen, een 
nieuw klimaat te scheppen, wars van alle 
klein-steedse tradities, wars van alle bekrom
pen uitingen van dorpspolitieke folklore. Het 
overgrote deel van onze Vlaamse gemeenten 
dient inderdaad bij hoogdringendheid omge
vormd tot moderne gemeenschappen, waar men 
zich direkt in 1964 voelt en niet voortdurend 
kennis moet maken met overblijfselen uit de 
tijd van Leopold 1. Vooral onze plattelandsge
meenten hebben nood aan zulke omvorming. 

Daarnaast moet het streven van onze Volks
unie-afdelingen er op gericht zijn de gemeen
telijke poUtieke aktie in eer te herstellen. Zij 
moeten er toe komen dat hun optreden het 
beginpunt vormt van een nieuwe geest, ook in 
de gemeentepolitieke gebruiken en geplogenhe-
den. Zij moeten de gemeente-politiek ontdoen 
van alle ouderwetse en kleinmenselijke tradi
ties, die voor gevolg gehad hebben dat de 
meeste plaatselijke intellektuelen zich afge
keerd hebben van wat zij - meestal te recht n 
minderwaardig gedoe zijn gaan noemen. 

Met andere woorden, op het gemeentelijk 
vlak is het de zware taak van de Volksunie-
afdelinfjfcn, bij te dragen tot een hernieuwde 
aanpak van het gemeen te-beleid en zich met 
alle krachten in te zetten voor nieuwe, mens
waardiger gebruiken bij de lokale politieke 
strijd. Zij moeten er hard voor werken onze 
Vlaamse gemeenten om te vormen tot moderne 
gemeenschappen en de dorpspolitieke strijd zo 
te beïnvloeden, dal de meest interessante 
figuren van de gemeente deze strüd niet langer, 
met reden de rug toekeren. 

Zo zal de Vlaams-nationale 'deelname aan de 
gemeenteverkiezingen van 11 oktober een pozi-
tieve bijdrage zijn aan de opbouw van eea 
nieuwe Vlaamse maatschappij. 

Willy Cobbaut. 
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H e t boelc « D e Belgische Grondwetscommïss le oEtoBer, - november 
11830 » komt op zijn tijd. H e t ïs te danken aan dhr W . V a n den Steene 

aan de Koninkli jke V laamse Academie voor We tenschappen , Let te e n 
r e n en Schone Kuns ten van België, dat dit werk in ons bereik is gesteld 
((ui tgave 1963, 132 blz. tekst me t 40 blz. reproduct ies van het voUe-
elige verslag der besprekingen in c o m m i s s i e ) . 
D e met de h a n d geschreven notu len van de grondwetscommiss ie van 

DE GRONDWETSCOMMISSIE VAN 1830 i 
EEN GRONDWET KLAAR IN VIJF DAGEN 

11831 die overgegaan waren in het familiearchief van verslaggever 
N o t h o m b worden a ldus voor eenieder toegankelijk gesteld. He t is de 
verd iens te van de heer V a n den Steene, deze tekst aan de vergetelheid 
jte hebben on t ruk t en op wetenschappel i jk ve ran twoorde wijze te heb
ben ui tgegeven, met de nodige zakelijke aan teken ingen om h e m vlot te 
begri jpen en in zijn historisch kader terug te plaatsen. Daarmede word t 
de aandach t opn ieuw gevestigd op de omstandigheden waar in onze 
g rondwe t tot s tand k w a m . 

Nog twee andere opdrachten van 
de commissie worden in bovengemeld 
werk toegelicht, nl. de voorbereiding 
der verkiezing van het nationaal kon-
gres en een ontwerp van inwendig 
reglement voor dit kongres. I>e voor
bereiding van een ontwerptekst van 
grondwet was natuurlijk veruit de 
belangrijkste opdracht. 

De (eentalige) driekleur van ons vaderland, 
anno 18S0. 

De Nieuwe Gids van 4-5 april 1964 
heeft aan dit werk een bespreking 
gewijd van de hand van P-W Dyck 
onder de titel « Het voorbeeld van 
de Belgische grondwetscommissie van 
1830 ». We ziln overtuigd dat de pu
blicatie van het werk van de heer 
Van den Steene door velen met ge
mengde gevoelens zal onthaald wor
den. 

De vergelijking is inderdaad in 
meer dan een opzicht beschamend 
voor het huidige politiek geknoei 
rond de grondwetsherziening. 

DE KNAPEN 
EN DE OUDE PRUIKEN 

Het eerste opvallend feit is de 
verrassend jonge ouderdom van de 
commissieleden van 1830, De jongste 
en actiefste, J.B. Nothomb (katoliek 
Luxemburger), was 25 jaar. Hij was 
de sêkretaris der commissie. Paul 
Devaux (liberale Bruggeling), die 
hem daarin bijstond en met hem het 
volledige ontwerp uitwerkte, was 29 
jaar. De voorzitter De Gerlache, was 
45 jaar, Thorn 47 jaar, Van Meenen 
(veruit de oudste) was 58 jaar. 

De andere leden waren alle derti
gers. 

Die ouderdomsstructuuT is een 
dankbaar thema voor ergelijking 
met de huidige commissie. 

Van de 18 leden van de voorberei
dende werkgroep van 1962-63 was 
Lefèvre een van de jongste gezich
ten Geen enkel lid was minder dan 
40 laar Er waren 4 leden in de groep 
van 40 tot 50 jaar waaronder Lefè
vre, thans 50 geworden. 

Er waren 6 leden tussen 50 en 60 
jaar 7 leden tussen 60 en 70 laar en 
1 daarboven ' op de 18 waren bo
ven de 50 en 60 jaar) . 

Vergelijk daarmede de grondwets
kommissie van 1830 : 3 leden jonger 
dan 30 jaar, 6 leden tussen 30 en 40 
jaar 2 leden tussen 40 en PO iaar en 
1 tussen 50 en 60 f9 op de 12 min
der dan 40 en zelfs 30 jaar) Alle 
verdere kommentaar overbodig! 

Ook het thans aan de gang zijnde 
driepartijenoverleg is voorbehouden 
aan een foli^i^tip van oude nmiken, 
behoudens de Brusselse vertegen
woordigers Van den Boeynants (45), 
Pierson (56), De Winter (39) en De 
Saegher (53) 

Het is begrijpelijk dat de Brusse
laars enke'e longe vertegenwoordi
gers kunnen sturen, omdat het pers
pectief dat men thans opent voor 
hen nog toekomst biedt. 

Hel '^narlapiq hfslattr : van 1. nnar r. Gtnffthfen, JoUy, Hagier, de Poffer, Vtrndeweyer, 
baron de Coppin, graaj de Méiode, l_anaerlmden, Vanderlinden D'Hooyvorsi, 

Bedenkelijker is het geval De Sae-
gher; deze heeft zich echter bij 
voorbaat aanvaardbaar gemaakt niet 
alleen door de kapitulatie van Herto-
ginnedal maar vooral door de ver
wachtingen die hij zelf heeft gewe
ven rond zijn voorstel tot decentra
lisatie dat in feite slechts een gran
diose fopperij is om de werkelijke 
problemen van de Vlamingen en 
Walen te ontlopen. Van vaandel-
vlucht gesproken! 

HET WERKRITME 

De commissie van 1830 heeft er 
geen gras laten over groeien. Men 
vergaderde vijf dagen, van dinsdag 
12 oktober tot zaterdag 16 oktober. 
De bedachtzame en bekwame De 
Gerlache was als voorzitter aange
duid. Aan de nieuwlichters van de 
Belgische revolutie, tegenover wie 
hij zeer argwanend stond, verklaarde 
Mij ronduit dat hij zijn medewerking 
slechts kon verlenen voor ó.^ oprich
ting van een monarchie met de toen
maals zeer geliefde prins van Oranje 
ais enig mogelijke kandidaat voor de 
troon 

Het was de taak van de commis
sie, vrij haar visie voor te dragen 
zonder enig vooropgezette lijn noch 
over de staatsvorm noch over de sa-
menste ling van de uitvoeren 'e 
macht Het kongres zou als grond
wetgevende vergadering definitief 
beslissen op basis van de gedane 
voorstellen. 

Reeds de eerste dag had De Ger
lache zijn schaapjes geteld en for
ceerde hij de keuze tussen republiek 
en koningdom ten gunste van dit 
laatste, derwijze dat de republikein 
Tielemans, vriend en geestesgenoot 
van De Potter, de vergadering voor 
goed ver'iet. 

De tweede dag werd besteed aan 
een keuze tussen erfelijke of gekozen 
senaat, waarbij na lang geschipper 
twee formules werden aangehouden, 
nl het erfelijke senatorschap of be
noeming voor het leven door de ko
ning üiteindeliik is het kongres te
ruggevallen 00 een formule van ver
kiezing, maar dan in dergelijke voor
waarden dat slechts 400 Belgen op 4 
milioen als senator verkiesbaar 
waren. 

De derde, vierde en vijfde dag wer
den besteed aan een bloemlezing uit 
de Franse grondwet van 1830, de 
Nederlandse van 1815 en enkele an
dere voorbeelden uit de tijd der 
Franse Revolutie. 

Men heeft om de inde'ing gevolgd 
van de Franse grondwet van 1830 in 
twaalf hooffistnkken 

De sekretanssen Nothomb en De
vaux moesten dan de definitieve tekst 
opstellen, die op "3 oktober zonder 
veel omhaal werd goedgekeurd Zon
der veel wHzieingen zou het kongres 
later de door de commissie voorge
dragen tekst goedkeuren, na bespre
kingen die slechts een paar maanden 
aansleepten. 

De populaire republlkf'in De Potter, 
voorzitter van het Voorlopig Bewind, 

dacht er anders over Bij de eerste 
lezing van de voorgestelde tekst, 
reeds op 27 oktober, viel zijn bekend 
woord : « Ce n'4tait pas la peine de 
verser tant de oang pour si peu de 
chose ». In feite was de revolutie 
reeds in andere handen overgegaan. 
Het zal hem wel eespeten hebben dat 
hij niet zelf het voorzitterschap van 
de vergadering bii zich h^d '^ehouden 
(zoa's Theo Lefèvre m elke omstan
digheid doet om te beletten dat de 
draad hem uit de hand zou lopen). 

DE VRIJHEID VAN WERKING ' 

Zoals we zagen was de vrijheid 
van werking in 1830 volkomen; aan 
de besprekingen werd geen enkele 
oriëntatie opgelegd 

Natuurlijk was de samenstelling 
zo dat het noodzakeliikerwijze tot 
spijt van De Potter moest uitlopen op 
de grondwet die we kennen De Bel
gische elite van toen, die zeer vlug 
de opstand in haar voordeel had 
geaccapareerd, dacht alleen aan een 
liberale rechtsstaat met een zeer be
perkt kiesrecht gebaseerd op het in
komen. 

Slechts 40 000 personen op 4 mil-

Df iameuze Jaii wel hel hovli'n heen uil 
Luik . een ••lu.h « belgticlie julkloie ». 

joen inwoners werden waardig ge-
acnt om tot tiet kiesrecht te worden 
toegelaten. Slechts 400 personen 
kwamen in aanmerking om senator ' 
te kunnen voorden in een reanme 
waar beiae kamers dezelfde bevoegd
heid hebben 

in 1893 staan we vervolgens voor 
de eerste grondwetswijziging die on
der revolutionaire druk, aiet s ta-
kingspikketten voor her parlement, 
het meervoudig algemeen stemrecht 
invoerde (1400 000 kiezers waarvan 
vele 2 en 3 stemmen haddf^n) In 
1921 werd bij een tweede grondwets
herziening het zuiver a'gemeen s tem
recht ingevoerd (en in 1921 bii voor
baat toegepast : de zgn coup de 
Loppem, uit vrees voor revolutionaire 
stakingen). 

(vervolg op blz. 10) 
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S( K o m naar Roeselare » durven w e zeggen. Nee, geen toeris tenstad. 
Musea, m o n u m e n t e n en kuns tschat ten vindt je er niet. Daaraan kan 
geen levend Roeselarenaar verhelpen. Maar je kan er wat leren, als je 
ogen heb t . . . en oren. Pak liefst de trein niet ! W a n t dan s tap je wel
licht nooit uit. Er komt een n ieuw station, weet je. Maar men heeft 
lang geredetwist waar het moest komen . En intussen staat er nog het 
oude . A a n de s tadsingangen moet je niet zoeken naar fraaie borden 
[« Roeselare, handels- en nijverheids centrum heet U welkom ! » Doch je 
k a n er pcettig met de wagen r i jden. . .vooral de laatste maanden- Doch 
k o m liefst over dag. Ander s moet je wegwijs bij een polit ieagent, die 
op de aanplakbrieven vergat te lezen «Beschaafde taal, goed onthaa l !» . 
Doch pr ima winke l s . . . modern , stijlvol en goed voorzien. Dat de Roe
selarenaar een geboren « kommergan t » is, zie je zo ! Hij weet van 
aanpakken en is mee met zijn tijd. Bekijk 's avonds maar eens de hcht-
reklames in de winkels t ra ten. Maar kom niet al te laat. W a n t na mid
dernacht moet je voor je s laapmuts terecht te Gits op de Brugse baan . 
D a t heeft ook zijn voordelen : je verteert minder geld in de stad en er 
ïopen geen zat ter ikken rond. j 

ROESELARE 
Waar we vanavond heengaan ? 

Koncert of teater kunnen we niet 
aanbieden... geen stadsschouwburg ! 
Wijze lui zeggen dat handelaars daar
voor toch geen tijd hebben... en aan
gezien de kristelijke arbeiders hun 
eigen «gildehove» hebben komt 
die er niet. Dat twee akademies met 
gezamenlijk 1400 leerlingen, 10 mid
delbare scholen, toneelgroepen, zang
koren en muziekmaatschappijen toch 
een fantastisch kultureel potentieel 
vormen, moet je maar eens aan het 
stadsbestuur gaan vertellen ! Wie hier 
de stad bestuurt ? De katolieke partij, 
thans de C.V.P.... sinds onheuglijke 
tijden. Of het ook zo slecht botert 
tussen A.C.V., middenstanders en boe
ren ? Dat er zelfs in het A.C.V. «clans» 
zijn ? Man, geen indiskrete vragen. 
Mijn stad, schone stad. En als je 
meer wilt weten, ga je maar naar de 
gemeenteraad luisteren... op maan
dagmiddag. Dat dit bij U 's avonds 
gebeurt en er heel wat belangstelling 
is ? Bij ons vragen de socialisten dat 
ook, doch die hebben niks in de pap 
te brokken. Bij U is de oppositie 
sterk, zegt U, en dus moet ieder lid 
van de meerderheid hard zijn best 
doen ? Naar 't schijnt is bij ons ook 
een sterke oppositie mogelijk, en 
zelfs meer. Maar zij die dat zeggen, 
beweren dat het van de jonge gene
ratie moet komen... en intussen blij
ven ze zelf bij de pakken zitten ! 

DE KEERZIJDE 
VAN DE MEDALIE 

Dergelijke blitzgesprekken zal men 
In de eerste weken meer horen... niet 
al een te Roeselare. Ze zullen kritisch 
zijn en meestal een negatieve balans 

ophangen. De mensen zien nu een
maal eerst het negatieve. Alles bijeen 
doen de stadhuisratten (t.t.z. het be
diendenpersoneel) het lang niet 
slecht, tussen de politiemannen zit
ten toch ook heel wat toffe jongens, 
en parkeren is bij ons nu toch geen 
zwaar probleem meer. «Wanneer 
spreekt men over boter J> ? vraagt de 
boer ? Als er geen is. Dus moeten we 
ervoor zorgen, dat er boter komt. 
Doch te Roeselare zitten weinig boe
ren (landbouwers) in de gemeente
raad. En daar zijn we dan. 

VAN PAALDORP 

TOT « HAVENSTAD » 

Be geschiedenis van Roeselare- (van 
Roslaar : drassige rietplaats in het 
bos) kruipt terug in het donkere 
verleden. In 1899 werden hier resten 
van een paaldorp (± 3000 v. Chr.) ge
vonden en Julius Cesar leverde er 
slag met de Morinen en Menapiërs. 
Groeiend op de kruising van de heir
banen Doornik-Wijnendale en Me
nen-Brugge, werd het dra een han
delscentrum. In 957 werd het stad en 
kreeg zijn markt. De laken- en lin
nenweverij bracht er in de late mid
deleeuwen grote bloei. De oorlogen 
tusen Spanje en Frankrijk brachten 
een zware inzinking, die Roeselare 
echter te boven kwam. Roeselare ging 
mee met zijn tijd. Reeds vroeg kwa
men er werkplaatsen en ging men 
«uit huis» werken. Na de slag bij 
Waterloo begonnen de Rodenbach's, 
afkomstig uit Andernach aan de Rijn 
èr een beduidende rol te spelen. 
Frans van geest en opvoeding en vrij-
heidsgezind werd Aleksander (de 
blinde) Rodenbach de rechterarm 
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Van burgemeestershms tol ACW-lohaal... Blijft alles hij de oude geest Z 

van de liberale Bruggeimg de i-ouei, 
voorzitter van het voorlopig bewind 
in 1830. Samen met zijn broer Con-
stantijn werd Aleksander lid van het 
Nationaal Kongres, het eerste Belgi
sche parlement. Sedert heerste te 
Roeselare een liberale tendenz, verre 
oorzaak van latere sociale troebelen, 
doch vooraL-van d^. snelle ekonomi 
sche ekspansie op het einde der 19*̂  
eeuw. Brachten de aardappelplaag 
van 1845 en de mislukte graanoogst 
van het volgende jaar 42 % van de 
bevolking tot de bedelstaf, in die ja
ren werd de spoorweg Brugge-Kort
rijk aangelegd, die Roeselare met het 
Waalse kolengebied verbond. In 1854 
deden de eerste mechanische weef
getouwen hun intrede : de huisarbeid 
werd vervangen door de fabrieksar
beid. Het privaatinitiatief joeg Roe
selare vooruit en, onder impuls van 
Aleksander Rodenbach, werd in 1862 
een begin gemaakt met het graven 
van het kanaal Roeselare-Leie, dat 
in 1872 werd geopend. De steenkolen 
werden een stuk goedkoper aange
voerd dan per spoor en Roeselare trok 
meer en meer werkkrachten aan. Tus
sen 1845 en 1885 groeide de Roeselaar-
se bevolking van 10.000 tot 20.000 in
woners. Bestuurd door liberale kato-
tieken, werd Roeselare "n nijverheids-
stad met een grote arbeidersbevol
king. 

SCHEEFGEGROEIDE 

MACHTSVERHOUDINGEN 

In de absolute macht van de libe-
raal-katolieke burgers en industrië
len werkten de arbeiders, zoals overal 
elders, voor een hongerloon. In de fa
brieken, spinnerijen en weverijen, 
vonden het opkomend socialisme en 
de kristen-demokratie gretig gehoor. 
1912 werd een beroerd jaar. In een 
grote jutespinnerij brak een staking 
uit voor lotsverbetering. De patroon, 
een konservatieve liberaal, wreekte 
zich : hij vaardigde een lock-out uit 
en zijn arbeiders stonden op straat. 
« Eerst zullen ze gras eten, dan pas 
gaan de fabriekspoorten terug open » 
dekreteerde de liberale humanist. 
Gedurende vele weken kenden talrij
ke gezinnen zwarte armoe, In het
zelfde jaar waren de broeders der 
kristelijke scholen naar Roeselare 
gekomen.., om onderwijs te verstrek
ken aan arbeiders- en burgerskinde
ren. Deken Loys en enkele vooruit
strevende burgers hadden hen naar 
Roeselare geroepen. Doch de volgende 
deken, de konservatieve De Saeger, 
zag het zo niet : «al de kinderen 

Süer vader meer dan 4o tr. per weeK 
verdient, moeten uit de broederschool 
weg, naar het klein seminarie ». En 
aldus gebeurde. De schamele arbei
derskinderen werden van de deftige 
burgerskinderen gescheiden. Er werd 
gemord... in stilte. Want de geeste
lijkheid had gesproken. De broedera 
verhuisden naar een verloren volks-

-Twee schrijnende f e i t ^ ' : öe eks-
ponent van de geestes- en machtsver
houdingen, die te Roeselare lang het 
stadsbeeld beheersten... en nog ge
deeltelijk beheersen. Enerzijds de 
standentegenstellingen : sociaal ge
zien stonden de arbeiders in oppositie 
tegen de machtige patroons en bur
gers. Anderzijds de macht der geeste
lijkheid, waardoor de katolieke libe
ralen evolueerden en de harde libe
ralen alleen kwamen staan, afgezon-
zonderd. En waardoor de kristelijke 
arbeiders de socialisten ais het schuim 
der straat gingen misprijzen en 
schuwen. Het katolieke element do
mineerde op het stadhuis voor de 1ste 
wereldoorlog, alleen beheerst door de 
katolieke patroons en burgers. 

Een pijnlijke, scherpe, vijandige 
kloof tussen katolieken en niet-kato-
lieken, die we blijven betreuren, wal} 
men er ook over denke. 

Doch ook in de katolieke rangen 
werd een wig gedreven, langzaam, 
maar zeker. Na de oorlog, door het 
toekennen van net algemeen stem
recht, deden de eerste vertegenwoor
digers van katolieke werklieden, 
waaronder een aan de deur gezette 
staker, hun intrede in de gemeente
raad Geredelijk kon men aannemen, 
dat de travaillistische vleugel de 
geesten zou opengooien. Dat gebeurde 
niet. Aanvankelijk stapten ze aarze
lend in de behoudsgezinde treden van 
de burgers, allengs flinker, doch even 
gesloten van geest. In 1961 waren ze 
een partij in de partij geworden. Door 
een handige, doch weinig sportieve 
propaganda rond de « gilde »-kandi-
daten, sleepten ze de meerderheid 
van de schepenzetels in de wacht. Uit 
protest nam de olaatselijke C.V.P.-
voorzitter ontslag. « We hebben de 
macht en we zullen ze gebruiken > 
/as de uitspraak van een vooraan

staande uit de gildekringen. 
Haalden we oude koeien uit dé 

gracht? Reten we oude wonden open? 
Voeren we kritiek om de kritiek ? Om 
een nieuw huis te bouwen moeten 
eerst de vermolmde muren omverge
haald en de puinen opgeruimd, die 
het gevolg zijn van een machtspoli
tiek, die alleen het belang van de 
groep kent en niet dit van de ganso 
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stadsgemeenschap. Onverdraagzaam
heid, wederzijds wantrouwen, macht-
wellust en eenzijdige bevoordeliging 
zijn slechte grondvesten voor een 
open demokratische gemeenschap. Ze 
houden ons vast in een bekrompen 
en weinig ekspansieve geest. Want : 
Daarom missen wij politieke sporti-
viteit. De B.S.P.-oppositie, afgezon
derd en door gebrek aan bekwaam
heid of door ontmoediging weinig 
konstruktief, komt niet aan bod. In 
de meerderheid durven de brave jon
gens uit de middengroep niet op tafel 
slaan, zodat alles in «gilde »-optiek 
wordt bekokstoofd. Gebrek aan ef-
fektieve politieke konkurrentie leidt 
tot eenzijdige politiek (denk aan de 
benoemingspolitiek bij de politie) en 
tot halve diktatuur van enkele po
tentaten. 
Daarom is er geen eigen stadsschouw
burg en kultuurcentrum. Daar het 
A.C.V. beschikt over een eigen feest
zaal, moeten de anderen maar hun 
plan trekken met een weinig ge
schikte private zaal, waar echter 
K.V.S. en K.N.S. buiten blijven. En 
daar de arbeiders zich in de eerste 
jaren toch weinig zullen interesseren 
aan klassiek toneel en koncert, kun
nen we rustig wat wachten. Trouwens, 
een stadsschouwburg moet voor ie
dereen toegankelijk gesteld worden, 
ook voor socialisten en liberalen... 
Bij gemis aan een stevige koördinatie 
en kultuurbeleid, blijven interessante 
initiatieven van private groepen ver
snipperd en kunnen zij niet rekenen 
op de belangstelling van het ruime 
publiek. En moeten wij ons tevreden 
stellen met een Vlaams Kultureel Ak-
tiekomitee, dat vrede neemt met een 
brave 11-juliviering met CVP-spreek-
beurten... 
Daarom is er geen degelijk en voor
uitstrevend jeugdbeleid. Men kan het 
spijtig vinden of niet... liberalen en 
socialisten kopen ook wel kinderen.» 
Ook die verdienen de belangstelling 
van de officiële instanties. Of mogen 
de « kinderen van de duisternis > geen 
kontakt krijgen met «de kindeken 
van het licht» ? Een gezond jeugd
beleid wordt niet gevoerd door een 
toelage per jaar van 40 of 60.000 fr., 
beste jongens ! 

Daarom is er geen kommerciële ko
ördinatie. We vragen ons werkelijk 
af, hoe Roeselare zijn naam als han-" 
delsstad eer zou aandoen, indien het 
privaatinitiatief en de middenstands
organisaties de teugels niet In han
den namen. En het is niet omdat de 
handelaars uiteraard niet voor de 
A.C.V.-kandidaten stemmen, dat men 
een gemeenschappelijk overleg en een 
stimulans vanuit het stadhuis uit de 
weg moet gaan, 

Daarom missen we een ekspansieve 
politiek op alle terreinen Is er dan 
niks goed ? Beweren we niet. De stad 
wordt goed beheerd, de stadsbegro
ting is in evenwicht, er komen nieu

we wegen, huizen, er worden toelagen 
voor voorhuwelijkssparen en bouw-
premies verleend, doch dat is niet 
voldoende. Vooral ontbreekt een ge
zonde geest van gezamelijk overleg. 

DE AFWEZIGEN 
HEBBEN ONGELIJK 

Dergelijke malaise stelt zich ook 
wel in andere grote gemeenten, al of 
niet met andere schakeringen. 
Waarom wordt ze pas nu zo scherp 
aangevoeld ? Omdat twee elementen 
pas nu volledig doorspelen. 

De gemeenteverkiezingen van 1946 
en 1952 stonden beide nog in het te
ken van de opruiming der materiele 
en morele puinen van de tweede we
reldoorlog. Door de schoolstrijdpsy
chose stonden de gemeenteverkiezin
gen van 1958 in het teken van de na
tionale tegenstellingen. Een vernieu
wing bleef uit. 

In 1964 staan we zo ver, dat een 
nieuwe generatie aan bod is gekomen, 
die komaf wil maken met de ideolo-
gische-standen- en levensbeschou
welijke tegenstellingen, doch die po
litiek pas aan bod kwam met de 
staatsverkiezingen van 1961. 

Zij, die niet aan de kant blijven 
staan, bekennen zich tot de V.U. waar 
zij een open sfeer, konstruktief den
ken en verwerken van nieuwe ideeën 
bespeuren. Velen aan de rand ver
wachten van ons in 1964 dan ook 
grondige vernieuwing, ook op plaat
selijk vlak. 

Ook de gemeentelijke funktie, 
vooral die der centrumgemeenten is 
grondig gewijzigd. Vroeger was die 
vooral van administratieve aard. Door 
de ekonomische ekspansie, die rond 
het centrum een sterke bevolkings-
koncentratie teweegbracht, en de 

Van landelijke hoeve tot industrieterrein, over Roeselaarse grenzen heen. 
Eerlijke intergemeentelijke samenweiKing broodnodig. 

eerlijke samenwerking "dringt zich 
dan ook op. De te verwachten decen
tralisatie en deconcentratie naar de 
gemeenten zal de taak van de ge
meente nog omvangrijker maken. 
Daarom zal de V.U., waar zij alleen 
of in koalitie lijsten voordraagt, voor
al de klemtoon leggen, konstruktief 
en ruim van geest, op die vernieuwde 
gemeentefunktie en konkrete voor
stellen moeten doen. Daarom stellen 
we volgende principiële en praktische 
stellingen vooruit die in het plaat
selijk kader ruimer moeten uitge
werkt. 

landbouwer, die niemand dient, tenzl] 
bepaalde machtsgroepen. Geen stan
dentegenstellingen, doch standenso-
lidariteit is onze leuze. 

Eerbied voor de stem der oppositie. 
Zoals op het vlak der intergemeente-o 
lijke samenwerking, de heerschappij 
van het centrum de geest van samen
horigheid verpest, zo leidt ook da 
langdurige heerschappij van de zelf-» 
de formatie tot verstarring, machts-* 
misbruik en achterdocht. De meer
derheid moet dit zelf beseffen. Daar
om stellen we de opneming voor van 
leden der oppositie, in de besturea 

HERWAARDERING DER GEMEENTEPOLITIEK: 
OP N I E U W E G R O N D V E S T E N , ASJEBLIEF! 

moderne evolutie van het maatschap
pelijk leven dringt zich meer en meer 
een agressieve en planmatige poli
tiek van urbanisatie, industriële 
inplanting, gezondheidszorg naschool
se opleiding, ontspannings-kultuur-
en jeugdbeleid op. Het samengroeien 
van de randgemeenten met het cen
trum vereist ook 'n loyale samenwer
king op verschillende vlakken. Een 
grondige kennis van de verschillende 
nieuwe problemen en een loyale en 

OP PRINCIPIEEL VLAK 

Uitschakeling der standentegenstel
lingen. Het belang van de stad is niet 
het belang van een bepaalde groep 
of stand, doch van de ganse gemeen
schap. Wij moeten, om te komen tot 
de uitschakeling van die tegenstellin
gen aan de top, eerst de basis zui
veren. Wij moeten komaf maken met 
de kunstmatig opgeschroefde tegen
stellingen arbëider-middenstander-

Soeselare havenstad, te danhen aan doortastende mannen. Zijn ze v oor altijd verdwenen ? Of geeft 11 oktober het antwoord ? 

van C.O.O., stedelijke diensten (kul-
tuur- en jeugdraden, akademies) en 
intercommunale maatschappijen. In
dien de C.V.P. het eerlijk meent met 
het plan De Saeger op provinciaal 
vlak, zal ze ook dit voorstel op plaat
selijk plan tot het hare maken. 

Open demokratie, Om de overbe
lasting van het gemeentelijk be
stuursapparaat tegen te gaan, kun
nen de burgers rechtstreeks betrok
ken worden bij de leiding der ge
meente, door het oprichten van raden 
voor kuituur en ontspanning, jeugd-
en gezinsbeleid, urbanisatie, handel 
en public relations, dit met voorstel 
en adviesrecht, onder toezicht van de 
betrokken schepen Maandelijks zal 
het kollege van Durgemeester en 
schepenen 't publiek en de verschil
lende groeperingen te woord staan 
en suggesties in ontvangst nemen. 

Op praktisch vlak, zal op basis van 
de konkrete noden die zich stellen, 'n 
agressief beleid van urbanisatie en 
ruimtelijke ordening, kuituur, ont
spanning en sport, jeugd- en gezins
zorg worden gevoerd. Een koördinatie 
zal de versnippering uitschakelen. Dit 
alles op pluralistische basis. Vooral 
op het gebied van het grondbeleid 
zal het algemeen belang primeren op 
het privaat belang. Het toekennen 
van subsidies zal afhankelijk gemaakt 
worden van de loyale samenwerking 
van de hier bovengenoemde princie-
pes. 

Eens die praktische punten kon-
kreet uitgewerkt, zal men een kies-
strijd in opbouwende zin aangaan. 
De tijd van het stemmenronselen met 
pinten en platte demagogie, waar 
men alles zal veranderen, en eens 
zover, niets verandert, moet voorbij 
zijn. Dat en niets anders vragen de 
mensen van ons. Daarom wacht ons 
ook een grote taak. Mik Babylon-
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RONDWETSCOMMISSIE VAN 1830 
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(vervolg van blz 7) 
De derde grondwetsherziering d e 

^ e n ons thans belooft, staat even-
'^ens m het teken van een manipula-
•jbe van het kiesrecht door de waarde 
die men aan een bepaalde stem wil 
jtoekaanen in het perspectief der 
tlTlaams-Waalse verhoudingen en is 
eveneens op gang gebracht door een 
revolutionaire druk van uit Wallo
nië, dat met fedeia istische avontu
ren dreigt. 

DE GRONDWET VAN 1S21 

EEN KLASSEGRONDWET 

Geen enkel verstandig mens zou 
thans een grondwet als geldig erken
nen die ons door 1 % van de bevol
king zou worden opgelegd Gean en
kele dictatuur kan zich met zulk een 
smalle basis staande houden En 
nochtans is dit de toestand die men 
ons heeft opgedrongen en waaronder 
we nog gebukt gaan • een giondwet 
naar de maat van 40 000 cijnskiezers 
Een kastegrondwet en klassedicta
tuur van de ergste soort. 

Bovendien hebben de heien het zo 
aan boord ge egd dat de grondwet 
bijna met kan gewijzigd worden De 
twee maal dat ze effect ef -w êrd ge
wijzigd, geschiedde dit tegen de zin 
van de toenmaals gekozen kamers, 
onder revolutionaire druk of uit vrees 
voor het geweld En ook thans is dit 
weer zo, ten gevolge van de revolu
tionaire dreiging der Walen waaraan 
men wil tegemoetkomen 

Hoewel de grondwet van 1830 eon 
goede weerspiegeling is van de bur
gerlijke iberale geest van de ganse 
19de eeuw, kunnen wij het •raditio-
neel wierookvat niet zwaaien noch 
als Vlaming noch als demokraat In
dien België, proportioneel het meest 
geïndustrialiseerde land van Europa, 
,tevens ook steeds de meest conser
vatieve regeringen heeft <ïehad d a i 
Is dat te danken aan de geesi, van 
E1830. 

EEN DOORSTOKEN KA^»^T 

Het IS duidelijk dat de traditionele 
po ttaci en politieke partijen met de 
thans ontworpen grondwetsherzie
ning alleen een retouche beogen met 
het oog op het ondervangen van de 
Vlaams-Waalse tegenstellingen, door 
Invoering van een soort unitair dua
lisme. 

Naar de werkwijze gezien heeft 
men alle voorzorgen genomen om de 
herziening te houden binnen het ge
stelde schema en te beletten dat een 

ffiond ge heizienirg aan bod komt 
Vandaar het cenake van de voorbe-
le dende commiss e, een besloten 
coPectie oude pruiken die een ver
slag opstelden Daarna hebben de 
paitijoligarchien een gestroomlijnd 
kongres geoichestieerd dat binnen 
het gestelde kader bleef Tenslotte is 
het paitijcnoverleg ermede begaan, 
een formu e te voorschijn te halen 
waarop alie partijen zich zullen vast
leggen ongeacht de uitslag van de 
komende grondwetgevende verkie
zingen Begnjpe wie kam 

Wat de grond van de zaak betreft 
hebben we in het jongste kongres van 
de Volksunie erop gewezen dat de 
nieuwe unitaire politiek gelegen was 
m een dualistisch unitarisme waar
bij de V aamse gemeenschap niet al
leen haar proportioneel aandeel ont
zegd woidt maar met eens m staat 
zal zijB baai achterstand op te halen 
( O Van Cauwelaert I) en zelfs een 
nieuwe wrange ac.btpr'i]<-stel ins te
gemoet gaat die alle andeie m de 
schadu\v otelt. 

^'y^üdti•xtlieAu^ fWiüffdn' 
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Ld de notulen tan de gronduelskcnnnnisne 

De Vlaamse C V P onderhoudt ge
wis een Vlaams gezicht naar bene
den, doch moet toij elke konfronta-
tie m het geheel van de C V P on-
tier het caudijnse juk door. Het 
jongste bewijs • de eenzijdige faci
liteiten voor de Vlaamse randgemeen
ten. 

We Jiebben op ons kongres even
eens betoogd dat de sleutel van het 
nieuwe duaastische unitarisme niet 

Dt tliaalierohilhe tegen de « Nooiderdunel » 

Het prototype van dat nieuwe dua
listische unitaiisme in België wordt 
trouwens gegeven door het nationaal 
comité van de C V P dat paritair is 
ingericht voor 2/3 Vlamingen en 1/3 
Wa en en waarin de franstaligen 
steeds een Vlaamse overloper vinden 
om met hen onder éen hoedje te spe
len Het IS de tragiek van de Vlaamse 
gemeenschap dat zij, ingevolge een 
vernuftig filtreersysteem naar de top 
en terug, haar eigen mm of meer be
wuste numerieke meerderheid laat 
misbruiken m een patemahst isdi 
ste'sel van verknechting 

ligt bij het parlement maar bij de 
regering, daar aUe partijen akkoord 
gaan met een paritaire dosering zo
als ze trouwens in eigen partijkader 
ook voorwenden te doen (de libera
len en socialisten die elk ongeveer 
50 % Vlamingen en Walen tellen 
met meer schijn van reden dan de 
C V P . die tot wat anders was ver-
phcht dan de Vlaamse meerderheid 
van 70 % er onder te houden !) . Alle 
grote beslissingen worden trouwens 
op regenngsvlak uitgewerkt en alleen 
maax goedgekeurd door het parle
ment. De waarborgen op wetgevend 
vlak zijn alleen van doen als bijko
mende rugverzekering om het pari
taire stelsel voor verrassingen te t)e-
hoeden ! 

We hebben ook betoogd dat een al
gemeen toepasselijke paritaire ver
zoeningsprocedure in de grond de 
bijzondere stemwijze voor zgn. voor
behouden kwesties (die trouwens 
moeilijk te bepalen zij.i) overbodig 
maakte. 

Met zo een algemene formule gaat 
het immers veel gemakkelijker en is 
het steeds mogelijk de normale par
lementaire meerderheid te verhinde
ren tot uitdrukking te komen. 

Het schijnt dat men nu er toe evo
lueert, in plaats van een bijzondere 
alarmprocedure en verzoeningscom
missie, een bestendige paritaire com
missie te aanvaarden in kamer en 
senaat die in elk geval zou beslissen 
of er een dubbele meerderheid van-
doen is, in elk van de twee taalgroe

pen. Zo die dubbele meerderheid niet 
verkregen wordt, maar wel een een
voudige meerderheid, zou mrai een 
tweede lezing en stemming houden 
maar tussendoor zou ook de regering 
(paritair samengesteld) een zekere 
arbitragerol worden toevertrouwd 

Het koddige van de situatie is dat 
de C V.P., die de verzoeningsprocedu
re afwees, n u wel die algemene par i 
taire formule zou aanvaarden. Het is 
maar een kwestie van woorden lom de 
onnozelen om de tuin te Iddem. 

Men hoopt aldus iedere harde kon-
frontatle te vermijden door te spe-
kuleren op de verzoenlngsgezlndheld 
bij de Vlamingen. Er zullen altijd 
T^oldoenxiE Vlamingen zijn om daar 
in mede te spelen fn-^dfi VTaanlse 
C.V.P mag men zich normaal niet 
aan groot verzet verwachten vermtts 
men er in het nationaal komttee al 
zolang hetzelfde paritaire stelsel op 
na houdt. 

Zo solt men met Vlaanderen. Van 
vernedering tot vemederiusg en van 
nederlaag tot nederlaag Men beden
ke daarbij steeds dat het huidige 
grondwettelijk vraagstuk zich eenzij
dig stelt tegen de Vlamingen want 
het komt er op aan alleen « h u n » 
numerieke meerderheid te ontwrich
ten. 

En ondertussen is men bezig met 
soezen over kompensatles in de vorm 
van zetelaanpassing (die men nota 
bene nodig heelt om de grondwets
herziening er door te halen), kultu-
rele autonomie met adviserende be
voegdheid (o simpele du i f ! ) en een 
vorm van decentralisatie die oij a l 
le redelijkheid op zichzelf, na invoe
ring van het federalisme, chans en
kel voor gevolg moet hebben de ver
rotting m het centrum te verdoeze
len een rad voor de '>een te draalen 
en een alibi te scheppen voor de 
Frans-Brusselse oaianspoUtiek... tot 
we binnen 20 Jaar definitief en voor 
goed aan de Frans-Brusselse ketting 
liggen. We zouden Qlj dit alles De-
potter kunnen oarafraseren en zeg
gen « Zoveel zweet van vergadertngen 
voor zo wemig zaaks » indien het ons 
naderhand niet zoveel bloed moest 
kosten 

Het enige afdoende antwoord op de 
huidige grondwettelijke trisls Is een 
massale stemverschmving. die de ge
plande grondwetsherziening zelf m 
het gedrang brengt, door haar de 
vereiste 2/3 meerderheid te ontzeg
gen Na het falen van die groot
scheepse poging om het unitarisme 
op een dualistische grondslag op te 
kalefateren, biedt alleen bet federa
lisme nog uitkomst Daarom is het 
dat de VU. zich op het jongste kon
gres bereid verklaarde haar verant
woordelijkheid op te nemen tn een 
gemeenschappeiilk Vlaams politiek 
front. Elke andere politiek is In de 
huidige omstandieheden een misdaad 
tegenover het Viaam'!<» w>nr 

D. Deconincfc 
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G. BOUTSEN 

DE VIER CHINA'S 

H e t reisverhaal als l i teraire vo rm ïs zo oud als de l i teratuur zelf. 
In de mode rne l i tera tuur — ook in onze eigen Neder landse lite
r a t u u r — heeft het bij sommige au teurs een kwal i ta t ieve hoogte 
bereikt die h u n ander werk zelfs geheel of gedeeltelijk over t ref t ; 
wij denken hierbij bv . aan Ernes t V a n der Hal len, Hilarion, A s 
ter Berkhof. 
Pa t e r Bou t sen had reeds met « De B lauwe Vallei » zijn plaats in 
deze rij i ngenomen ook al is dit boek, evenals t rouwens zijn 
jongs te werk « De vier China ' s » veel meer dan het verhaal van 
een avon tuu r , een reis, een verblijf. 

Dat Pater Boutsen daarmee som
mige vooropgezette meningen van 
wijsneuzen in het gedrang brengt en 
hun reaktie en kritiek uitlokt, be
wijst eens te meer hoe hij de nagel 
op de kop slaat wanneer hij het « be
schamend conformisme » der wereld
pers aan de kaak stelt. 

Wij willen ook niet in een omge
keerd konformisme vervallen en elke 
konk^usie, die de auteur uit het aan
gebrachte feitenmateriaal trekt, zon
der meer aanvaarden. Maar het feit 

zelf dat in dit boek gezegd wordt en 
aangetoond wat door de Westerse 
pers uit konformistische gemakzucht! 
wordt gekamoefleerd, maakt het 
reeds tot een dokument van beteke
nis. 

Daarenboven voert het de lezer in 
een boeiende afwisseling door d^ 
« vier China's » en brengt hem zo
doende in kontakt met een wereld 
waar, naar Pater Boutsen's woorden, 
in de naaste toekomst de machtigste 
problemen voor Amerika, Engeland, 
Rusland en de Verenigde Naties zul
len geschapen worden. 

Niet slechts voor wie zich aan Bui
tenlandse politiek interesseert, maar 
voor al wie belangstelling; heeft voor 
wat er elders in de wereld — en voor
al daar. op een der brandpunten der 
wereldpolitiek — gebeurt, is dit bnek 
een welgekomen aanvulling. Wij 
hebben genoeg verslagen en rappor
ten van outsiders moeten ondergaan 
om nu ook eens het werk van een 
« insider » — iemand die wat meer 
gezien heeft van China dan een pa
rade te Peking — te begroeteni als 
een verheugend verschijnsel. 

J.D. 

G, Boutsen O F.M. « De Vier Chi
na's > ingenaaid : 110 F; gebonden t 
135 F Uitgeverij De Vroente, Kas-
terlee. 

Pater Boutsen bezit de twee essen
tiële kapaciteiten om een dergelijk 
verhaal te doen uitgroeien tot een 
literair-waardevol dokument. In de 
eerste plaats weet hij niet alleen 
iets af van wat hij vertelt en kent hij 
zijn onderwerp, maar hij weet ook 
wat hij zeggen of zwijgen moet : hij 
bezit de gave der «.^^e^^l;ir,^law35,.^, 
waarin'zicfi vfllg'fihs ÖQ^'tjje d^ iBSes-
ter toont, een gave die in dit genre 
zeker nodig is, omdat veel reisverha
len te veel willen vertellen, beschrij
ven of uitleggen en het essentiële 
verdrinken in een groot aantal b i j 
komstigheden. 

In de tweedö plaats bezit hij een 
meeslepend vertellers-talent, iets dat 
in de huidige literatuur blijkbaar hoe 
langer hoe minder op prijs gesteld 
wordt en dat toch de ruggegraat is 
van elke epiek. 

« De vier China's » is meer dan het 
verhaal van een reis. Dit spannende 
boek, rijk aan afwisseling — nu eens 
nuchter — zakelijk met cijfers en 
statistieken betogend, dan in poëti
sche beelden schilderend of gevoel-
vol-evokerend — is de konfrontatie 
met een wereld die ondanks alle r e 
portages en « ooggetuigenverslagen » 
voor het Westen nog vee' raadselach-
tigs bezit, nog veel wat ons onver
klaarbaar lijkt. Pater Boutsen toont 
ons het viervoudige gelaat van Chi
na, zoals hij he t heeft gezien, zoals 
hij het heeft doorgrond. 

De verklaring voor de titel geeft 
de auteur op pagina 195 : er is een 
Rood China der Volksrepubliek, een 
koloniaal China in Hongkong, een 
historisch in Macao, een defensief op 
Formosa. 

Reeds in de inleiding wordt de pro
blematiek aangeduid en ook in het 
verhaal van reis en verblijf in Pakis
tan , India en Thailand worden reeds 
de lijnen geschetst die de auteur bij 
zijn verdere ontmoetingen zullen lei
den naar wat hij wil vinden : de kern 
van waarheid in de komp^exiteit van 
schijn en werkelijkheid die ons om
ringt en die een oppervlakkig toe
schouwer misleidt. 

Deze wereld is voor Pater Boutsen 
geen nieuwe wereld : hij kent hem 
zoals weinigen in. dit land. Hij kent 
de taal en de mensen, hun zeden en 
gewoonten. 

Hij heeft vrienden, en relaties die 
hem uit de eerste hand kunnen in
lichten. En daar waar dit al'es tekort 
schiet doet hij 'n beroep, niet op een 
officiële propagandadienst, maar op 
mensen d'e met wetenschappelijke 
ernst en objektiviteit de vele infor

maties schiften en zodoende een on
bevooroordeeld beeld van feiten en 
toestanden wensen te bekomen. Wan
neer men een vergelijking maakt 
tussen de Potemkinse verslagen van 
vele Rood-Chinagangers en het beeld 
dat Pater Boutsen geeft zonder in 
Rood-China geweest te zijn, doch aan 
,de hjand. vajj^-eea konfrontatie tussen 
zijn jarenlange vroegere ervaring en 
een sëKtfCfr öpsporeii' etï nagaan van 
een veelvuldige informatie uit diver
se bronnen, dan komt men tot het 
besluit dat hier een veel waarachti
ger beeld gegeven wordt van wat er 
werkelijk in China gebeurd is en nog 
gebeurt. In een gesprek met een Ame
rikaan van de Intelligence wordt 
o.m. gezegd : « U verdenkt ons van 
oppervlakkigheid en lichtzinnigheid. 

Wie is lichtzinnig en oppervlakkig ? 
Hij die even naar Peking vliegt heen 
en terug en een parade meemaakt. 
Of zijn wij het die met honderden 
heel de dag luisteren, vergelijken, 
ontleden, vragen, studeren? 

Pater Boutsen heeft trouwens zeer 
strenge eisen gesteld aan zijn infor
matiebronnen. Op bladzijde 136 somt 
hij de vereisten op : « Ik zoek een 
man die... vroeger in China is ge
weest, perfect Chinees spreekt en 
verstaat, Chinees leest en schrijft 
en die zich uitsluitend met de studie 
en de wetenschap van het Chinese 
communisme op het vasteland bezig-
h n n d t •» 

.Kd is het een leit dat men in het 
Westen, onder de invloed van een 
nog steeds na-werkende oorlogspro
paganda, eerder aan de eerste ka t e -
gorie geloof wenst te schenken en 
dat men uit intellektueel snobisme 
een dubbele moraal (die een gebrek 
aan morele houding betekent) toe
past. Deze intellektueie oneerlijkheid 
uit zich vooral op het gebied der in
formatie en zo is het verklaarbaar 
dat uit rode rancune om de nederlaag. 
Franco nog steeds als de baarlijke 
duivel wordt afgeschilderd terwijl het 
bloedigste regime dat de wereld ooit 
heeft gekend (volgens Tsjoe en Lai op 
7 jaar 50 miljoen dodend in pers en 
T.V. met entoesiaste onkunde sympa-
tiek wordt voorgesteld. Het boek van 
Pater Boutsen is een antwoord en 
een rechtzetting : een antwoord op 
vele vragen die de zelfstandig _ den
kende, die wantrouwig staat tegen
over een gelijkgeschakelde interna
tionale berichtgeving, zich stelt — en 
een rechtzetting van. een aantal (be
wuste of onbewust) verkeerde voor
stellingen, halve waarheden en pro
pagandistische berichtgeving. 
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Op het vlak van de ZIV is het 
Stilaan terug tot bedaren gel<o-
men. 

Tenzij men de diskussies die te 
l/euven terug sterk zijn opgeflak' 
Jcerd als een voortzetting ervan be
schouwt. Het probleem van de 
(ranstalige dokters die fe Leuven 
«p de zieken worden losgelaten 
beeft zich inderdaad terug scherp 
g«steld. De Vlaams Katolieke 
pers eist dat de timing tot het 
overbrengen van die fakulteit zon 
uitgestippeld worden Met voile 
( repen kunnen we ook de pers
knipsels brengen die de naderen
de verkiezingen steeds meer ak-
tueel maken. Wat KielM)oms reeds 
schreef enkele tijd geleden wordt 
Hu ijverig overgenomen door heel 
wat socialistische bladen. Een 
eitje moeten we pellen met 
« Links » dat in het spoor van 
hondsdolle Craeybeckx al even 
hondsdolle aanvallen doet op de 
Volksunie. 

Standaard 
Komt op voor het verder onaf

hankelijk maken van de Vlaamse 
fakulteiten te Leuven. Het onder
streept (zeer voorzichfg) de men
taliteit van de franssprekende 
hiërarchie te Leuven. 

« Daarbij mag dan ook de vraag 
worden gesteld, of het niet even 
verdedigbaar en zelfs wenselijk 
zou zijn, indien deze tweeledigheid 
een juridische vorm kon krijgen, 
m.a.w. dat er ook in rechte een 
Nederlandse en een Franse kato
lieke universiteit zouden worden 
opgericht, met elk een eigen raad 

van beheer en een eigen rektor. 
Een dergelijke hervorming zou on
getwijfeld een deiikate operatie 
zijn, Maar men mag niet a prio
ri beweren dat ze onmogelijk of 
nadelig zou zijn. 

Ondanks de splitsing van de 
fakulteiten zijn moeilijkheden en 
wrijvingen blijven bestaan. In
dien men sommige geruchten mag 
geloven — en bij nadei onderzoek 
is gebleken, dat zij niet eng.grond 
zijn — zou er aan de leidmg van 
de universiteit geen ideale toe
stand heersen. De Wa:en m de 
unitaire raad van beheer zouden 
stelselmatig t rachten het bestuur 
van de universiteit te monopolize-
ren. Terecht of ten onrechte wordt 
zelfs beweerd dat ook de rektor, 
Mgr. Descamps, dienaangaande 
niet steeds blijk zou geven van de 
strikte onpartijdigheid, waartoe 
zijn ambt hem verplicht. » 

LA LIBRE BEL&mnE 
' Men heeft altijd de verded'gers 

die men verdient. Franskiljon Van 
der Veken die als voorzitter van 
de COO te Leuven had ontslag 
genomen omdat zijn mede - kom-
missieleden geëist hadden dat de 
kliniek van de COO aan de frans-
talige geneesheren zou ontrokken 
worden, krijgt als bemoederaarster 
de fransdolle Madame Guns van 
de Leuvense CVP. 

Madame zegt dat de leden van 
de COO « ekstremlsten » zijn en 
dan komt het natuurl jk. Het argu
ment van de Pruisen. ,. .,,,f,<^.. 

« En overigens, ik vraag me af 
wie de daad van de Duitsers zal 
durven herhalen d;e de 12 mei 
1940 de franstalige fakulteit ver
joeg en ze vei-plichtte elders toe
vlucht te zoeken? Ik houd er aan 
hulde te brengen aan M. Van der 
Veken. 

Die redenering van tijdens de 
aktivisten,jacht 1918 pakt n 'et meer 
Madame. Toen zegden de franskil
jons : « Tijdens het Duits bewind 
werd de Universiteit van Gent 
vernederlandst, de Duilsers deden 

DEZE WEEK OP UW SCHERM 
ZONDAG 
11.00 : H. Mis — 15.00 : De kat op 
fle koord : Miserie op tafel — 15.25: 
Vakantie in 6 x 6 — 16.10 : Klem, 
klem, kleutertje — 16.30 : De ver
overing van de Everest ; filmrepor-
tage — 17.45 : Beclitstreekse repor
tage van een gedeelte van de races 
om de Grote Prijs van Monaco — 
18.50 : Fllmreportage voor de ieugd 
— 19.35 : Filmmuseum van de 
schaterlach : De ijsventers, film-
klucht met Billy Bevan — 19.55 : 
Sportuitslagen — 20.00 : TV-nieuws 
— 20.20 : Speelfilm : Elke zondag 
kip, komedie van George Seaton, 
met Dan Dalley en Celeste Holm 
(Engelse versie met tweetalige on
derschriften) — 21.50 : Sportweek
end : sportaktualiteiten in woord 
en beeld — 22.20 : Tweede nieuws
uitzending. 

MAANDAG 
13.50 : Koninkliik bezoek aan 
Zweden — 18.45 : Koninkliik bezoek 
aan Zweden — 2010 : TV-nleuws 
— 20.25 : De Weerman — 20.30 : 
Sport in 't kort — 20 35 : Maak het 
hem niet te moeiliik : eenakter 
door A.A. Milne. Nederlandse ver
taling : Else Wout — 21.05 : Pano
rama — 21.50 : In de spiegel van de 
kunst : Leonardo — 22.20 : Zoek
licht op de kulturele aktualiteit — 
22.35 : Tweede nieuwsuitzending. 

DINSDAG 
14.05 : Schooltelevisie. - Biologie : 
Kikvorsen. - Natuurkunde : Toepas
singen van de optica (herh.) — 
19.00 : Gastprogramma — 19.30 : 
Tienerklanken : een programma 
voor de jongeren — 19 55 • Sport in 
' t kort — 20.00 : TV-nleuws — 
20.30 : Bonanza : TV-Western — 
21.20 : Zweden, land en volk : Neu
traliteit in dienst van de wereld
vrede : een film van het Zweeds 
Inst i tuut — 21.50 : Vergeet niet te 
lezen : Auteurs te gast in onze 
studio — 22 20 ; Tweede nieuwsuit
zending. 

WOENSDAG 
15 00 : Televisum : Jeugdtelevisie 
met Bob Davidse vanuit de Kon. 
Nederlandse Schouwburg te Gent. 
Opvoering van « Sterke Jan », door 
Frans Roggen — 19.00 : Teletaal-
les : Nederlands — 19.25 : Sportre-
portage — Omstreeks 20.15 : - Do 
Weerman. - Sport in 't kort — 
21.10 : TV-nieuws, met beelden van 
het koninklijk bezoek aan Zweden 

— 21.40 : Speelfilm : Ansiktet : 
psychologische film van Ingmar 
Bergman met Ingrid Thulm, Bibi 
Aiiüersson en Max von Sydow. 
(Zweedse versie met tweetalige on
derschriften - voor volwassenen) — 
23.20 : Tweede nieuwsuitzending. 

DONDERDAG 
19.00 : Gastprogramma — 19.30 : 
Tekenfilms voor .long en oud : De 
Flintstones, 29e afl. : Pathologische 
gespletenheid — 19.55 : Sport in 
' t kort — 20.00 : TV-nieuws — 
20.20 : Rapsody : een muzikale len-
teshow met Alice Babs en haar 
dochter, acteurs, een balletgroep 
e.a — 21 10 : Penelope : de uit
zending voor de vrouw — 2135 : 
Veilig verkeer 1 : Tips voor de auto
mobilisten in verband met het 
verkeer tijdens de pinksterdagen — 
21.40 : Première : een programma 
met fragmenten uit nieuwe films — 
22.25 : Medium — 22.35 ; Tweede 
nieuwsuitzending. 

VRIJDAG 
14.05 : Schooltelevisie. - Aardrijks
kunde : De hoeve. - Biologie : Kik
vorsen (herh.) — 19.00 : Het ge
heim van het gestolen halssnoer : 
Zal de dief ontsnappen ? — 19.15 : 
De avonturen van Popeye : teken
film — 19.25 : Tienerklanken : een 
programma voor de longeren —-
19.50 : De Weerman — 19.55 : 
Sport in ' t kort — 20.00 : TV-
nieuws — 20.20 : Hamlet : drama 
van William Shakespeare. Histo
rische opvoering in en om het 
Hamletslot, Kronberg nabij Helsin-
gör (Denemarken) in de oorspron-
keliike versie — 23.10 : Tweede 
nieuwsuitzending 

ZATERDAG 
10.00 : Teletaalles : Nederlands — 
10.15 : Koningin Christina in Rome 
— 11.00 : Geschiedenis : De Vikings 
— 15.20 : Atletiek : Rechtstreekse 
reportage van de « British Games » 
gehouden in het White Citystadion 
te Londen (eerste dag) — 17.05 : 
Klein, klein kleutertie — 17.25 : 
Tild voor U — 17 50 : Natuurkun
de : Toepassing van de optica 
(herh.) — 19 00 : Religieus program
ma — 19.30 : Autorama : magazine 
voor de automobilisten — 19.55 : 
Sport in ' t kort — 20.00 : TV-
nieuws — 20.20 : De vader van de 
bruid : TV-feullleton — 20.45 : 
Nashville-show — 21.40 : Echo — 
22.10 : Dick Powell stelt voor ; 'n 
Gekke zondag (Crazy sunday) — 

23.00 : Tweede nieuwsuitzending. 

kwaad, dus... » en fle kinderredene
ring was gesloten. 

Wat zegden de Katolieke Ieren 
ook weer? « We pakken wat ons 
elementair recht is, al was het met 
de hulp van de duivel ». 

B E V t ï I J D I N G 

Is het blad van de sektor onder
wijs van de ACOD (ABVV). Ver
standige mensen zou men dus 
denken Zij voelen zich echter on
behaaglijk. 

Waarom? Omdat het verkie
zingsjaar is. 

« Enerzijds is het zo dat het 
grootste gedeelte der stemmen 
reeds bij voorljaat gefixeerd zit in 
de traditionele partijen — wat ie
dereen weet — zodat we zeer tot 
onze ergernis vaststellen dat de 
kieskampagne afgestemd wordt op 
de 5 % politiek onmondigen (die 
helaas de doors ag soms kunnen 
geven) om deze met demagogische 
argumenten te beïnvloeden Ofwel 
doet men aan opbod op elk gebied, 
ofwel betokkelt men de gevoelige 
snaar, ofwel zet men alles m het 
teken van . een slogan. Als syndi-
kaat Zijn wij hiertegen sterk ge
kant — niet enkel omdat dit een 
afglijden naar fascistische en to
talitaire praktijken betei^-ent, maar 
vooral omdat naar ons oordeel het 
verbeteren van de stoffelijke en 
zedelijke welvaart rechtstreeks of 
onrechtstreeks een gevolg is van 
syndikale of politieke aktie deze 
op haar beurt toch weer steunend 
op degelijke studie, rationeel over
leg en verstandige interpretatie 
van feiten, toestanden en moge
lijkheden. » 

Dus de heren vinden dat verkie
zingen overbodig zijn. Hitler vond 
dat ook, eens dat hij aan d e macht 
was. Wat dat nad°nken betreft, 
laat ons lachen. Zijn er parti jen 
als de BSP waar zo strak aan par-
tijdogmatisme wordt gedaan. 

LINKS 
Toont dit weer eens duidelijk : 

« de partaai boven alles ». 

Maar de dwaasheden van eigen 
partij-hondsdollen willen afreage
ren op dat « eeuwige zwarte 
schaap » de Volksunie, Iaat da t 
over aan Jos van Eynde. De in-
smerige manier waarop het ge
beurt kunt U zelf beoordelen. Het 
gaat over het geval Craeybeckx 
en de Antwerpse Joden. 

« I n een schrijven aan de Jood
se gemeenschap heeft hij platte 
excuses aangeboden met een zeer 
zwakke argumentatie welke terza
ke niets vergoedt. Dat hij bij de 
aanvang van zijn carrière zijn 
vriendschap en zijn sympathie 
voor de Joden heeft laten blijken, 
kan als opportunisme beschouwd 
worden in een s tad zoals Antwer
pen, waar de Joden de drijvende 
spil vormen van een van de bij
zonderste nijverheden. Dat hi j , n a 
een paar reizen In Israël, een 
voordracht heeft gehouden over 
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wat hij daar gezien heeft, kan be
schouwd worden als een soort re
connaissance du ventre. » 

Dit afwijken van de « linkse » 
lijn in een dankgebed van de 19de 
eeuw voor de paternalistische 
baas, die zo goed is ons werk te 
geven laten we over aan de « ideo
logen » van links, de gemeenheid 
komt nu. 

« Indien we nu nog bepxaalde 
rasclstische uitlatingen horen, 
vooral tegenover de Joden, dan is 
dit in katholieke middens waar 
men in de kristelljke leer over de 
naastenliefde er een bepaalde dis
criminatie op nahoudt . En dan 
spreken wij niet van de Volksunie 
waar het anti-semitisme een n u 
nog ietwat verzwegen, program
mapunt vormt. » 

Wc gaan er ons niet van af ma
ken met het grapje van de toe
komstige kristalnacht, of met de 
opmerking dat we dan ook kun
nen spreken van het programma
punt van L'nks (voor'op'g nog 
verzwegen) om hier een Sovi^tdik-
ta tuur te installeren. We vragen 
enkel aan mensen als een Denec-
kere en een De Koek of met zulk 
braaksel het « open gesprek » 
wordt bedoeld. 

Niet alleen dit terug in de lijn 
stappen van de « republ'ek der 
kameraden van de rebellen van 
Links )), meer nog duidt het ge
schrijf van Jos Van Evnde op na
derende verkiezingen. En verheu
gend voor ons hii heeft het altijd 
tegen de Volksunie. Hü zegt dat 
\i,ei. onz'nn-g is flat de Vo%»nnie 
als besliss'ng heeft genomen in de 
grotere gejp,efjifCT 4.pp^„t«T;lMiB>en 
volledig TPlfstandig. 

« Zo za] het gebeuren dat de 
Vo'ksuniP-lijst in de SchPldestad 
zal worden aangevoerd door een 
uit tredend lid van de CVP-fractie 
van 1958! Er zijn wnarschMnlilk 
In het Vlaamse land enkele ge
meenten waar men in hetzelfde 
geval zal s taan. 

Bekijkt men de zaak op he t 
zu'ver gemeentelijk vlak dan is 
de beslissing van de « Volksunie » 
natuurl i ik absurd. Want indien er 
In Vlaanderen politieke organis
men bestaan die werkelijk en wet-
teliik Vlaams zijn en dus weinig 
actieterrein bieden voor een nat io-
nali.'^tischp oartii die in eerste or
de een verandering van de s taats
vorm fof een vernietiging van de 
Belgische staat!) nastreeft, dan 
ziin het wei de gempent^besturen.» 

Als Jos de betoging In Brussel 
gezien heeft her 'nner t h'1 z'ch 
misschien fle slogan « De Vlaamse 
gemeenten vormen een ma'-ht », 
dat duidde op het aandeel van 
Vlaamsgezinden In de aktie tegen 
de talentei ' ine langs de gem»ente-
besturen om. Om in d'e zaken ze
ker te spelen is het m'sschien best 
dat indiv'duen l'ik Jos «elf uit de 
gemeenteraad vajn u Barohoem » 
vervangen worden door Vlaams
nationalisten. 

De conclusie van Jos is dezelfde 
als die van Kiebooms enkele tijd 
geleden « Dat BSP en CVP ook 
best op gemeentelijk vlak samen
gaan. » 

« Het lijkt ons niet onmogelijk 
dat, gelet ook op de treurige toe
stand waarin de liberale piartij In 
Vlaanderen verkeert, de CVP vele 

pogingen zal ondernemen om, zo
als te Antwerpen en in de lands-
regermg, overeenkomsten met de 
BSP te bewerkstelligen.» 

Goed dat we dit weten dan moet 
men bij de katolieke nationalisten 
niet meer komen zwammen met 
« de ziel van het kind ». 

Lode Kiebooms kwam ongeveer 
tegelijkertijd terug op hetzelfde 
tema van Van Eynde. De violen 
zijn blijkbaar gelijkgestemd. 

« In Vlaanderen besloot de 
Volksunie met afzonderlijke lijsten 
op te komen in de grote gemeen
ten. Zij wil verder de Vlaamse op
positiegeest tegen de regering Le-
fèvre uitbuiten en daaruit politie
ke munt slaan onder de vorm van 
enkele verhoopte gemeentelijke 
mandaten. 

-Wellicht zijn er hier of daa r 
ook nog groepen van mistevreden 
landbouwers, middenstanders en 
geneesheren, waarvan de ene of 
andere personaliteit meent dat 
zijn « historisch » ogenblik is aan
gebroken om te t rachten een ge
meentelijk politiek mandaa t In de 
wacht te slepen. 

Reeds nu verheugt zich de 
« Volksgazet » m de suksessen die 
de Volksunie in Vlaanderen gaa t 
bereiken en daardoor de CVP-
meerderheden in sommige ge
meenten zal doen vervallen. 

Wij zullen voorzeker rekening 
moeten houden jn onze propagan
da met het verschijnsel aer mis-
tevredenheid en de politieke weer
slag daarvan dienen te ondervan
gen. » 

Le Peuple 
Verklapte wat wij als Vlamingen 

te verwachten hebben van die 
roerende eensgezindheid tussen 
CVP en BSP. Het blad onthul t 
hoe ver het s taat met de plannen 
in verband met de grondwetsher
ziening om de Walen hun vrees 
voor minorizatle te ontnemen, 

« Een zeer brede en zeer diep)e 
diskussie over de waarborgen aan 
de taalkundige minderheid heeft 
toegelaten dat de socialistische le
den (Vranckx en Van Bogaert) en 
de CVP (Van Hemelrijck en Wl-
gny) aan de gezamenlijke vergade
r ing van de grondwetskommissie 
een gemeenschappelijke tekst zul
len kunnen voorleggen. 

De BSP en de CVP wensen de 
schepping van blijvende pari taire 
kommissies in de twee kamers. Ie
der regeringsontwerp, ieder wets
voorstel of elk amendement zal n a 
he t advies van de kommissie a a n 
een speciale procedure onderwor
pen zijn en vervolgens een dubbe
le meerderheid moeten behalen. I n 
andere woorden m de schoot van 
elke taalgroep zal zij dan een 
meerderheid moeten vinden. » 

Wij weten nu waar wij s taan. 
Wat die « Vlamingen » in de 

kommissie van plan zijn te doen, 
komt neer op een radikaal verraad 
aan het Vlaamse Volk. 

De strijd is open wij gaan h e m 
aan. Men zal ons Volk niet kunnen 
blijven dom houden. 

Walter Luyten. 

Een goede 

GAZONMAAIER 
vindt U bij 

Firma 
DE COCK L. 

Antwerpse stwg. 96-98, 
Konticli. Tel : 531211. 

Eigen werlihuls. en onder-
houdsdienst. Vraagt de
monstratie zonder verbin
tenis. 
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ANTWEKPEN 
Als voorbereiding tot de VU-

week werden 200.000 pamfletten 
gebust, werden bijna 10.000 pro
grammaboekjes uitgedeeld, werden 
10.000 loten en 2.000 balkaarten 
verkocht. Daarenboven werden 
duizenden VU-nummers aan de 
m a n gebracht, gedurende verschil
lende weken, door al de afdelin
gen van het arrondissement. 

De VTJ-week van het arrondisse
ment Antwerpen kende dan cok 
een enthousiast en vlot verloop. 
Er werden, zowel door de kaderle
den als door de gewone leden op
merkelijke prestaties geleverd. De 
kolportage van zondag 19 april 
groeide uit tot een manifestatie 
van macht en slagvaardigheid : 
250 propagandisten, begeleid door 
7 mikrowagens, doorkruisten In al
le richtingen de gemeenten Deur-
ne en Borgerhout gedurende meer 
dan 3 uur en verkochten 'n paar 
duizend nimimers van ons week
blad. 

Op maandag 20 april hielden we 
de dag van de abonnementenwer
ving, dag die de bekroning moest 
zijn van een onverpoosde weken
lange inspanning. De resultaten 
waren dan ook meer dan ws kon
den verhopen Edegem geraakte 
aan een abonnement per honderd 
Inwoners terwijl Deurne en Wil
rijk hun aantal abonnementen 
verdubbelden. Andere afdelingen 
deden het minder spectakulair 
maa r behaalden eveneens zeer 
mooie cijfers. We hopen echter, 
zoals Dr. Goemans in zijn spreek
beurt zegde, dat het daarbij niet 
zal blijven en dat gestadig aan 
verder zal gewerkt worden aan de 
verspreiding van ons blad. 

Op dinsdag betoogden op Melr 
en Keyserlel, 'n 40-taJ propagan
disten met fraai verzorgde draag-
borden waarop de voornaamste 
Vlaamse eisen voorkwamen. 

Op woensdag werd de studen-
tenvergadering, onder de leiding 
van Walter Luyten en het voor
zitterschap van Dr. Goemans een 
druk bijgewoonde studiebijeen
komst van jonge mensen. 

Op donderdag stapte een indruk
wekkende fakkeloptocht door het 
Centrum van de stad. Met de mu
ziekkapel en de afdelinesvaandels 
op kop, de mikrowagens her en 
der en draagborden overal, was 
deze stoet eens te meer de bevesti
ging van de onvermoeibare werk
kracht van onze leden en propa
gandisten. Het verwonderde dan 
ook niemand dat de meeting die 
deze stoet besloot een geestdi-iftige 
manifestatie werd en het vertrek
punt tot een Intense werking voor 
de toekomst. 

Het bal dat de daaropvolgende 
dag plaats had moest zorgen voor 
de nodige fondsen tot betaling van 
de gedane onkasten die deze druk
ke week met zich bracht. Dat ook 
hier het succes overdonderend was 
maakte niet alleen de penning
meester gelukkig maar tevens al
len die hadden meegewerkt tot 
he t welslagen van deze week. 

Reserve officieren in jaarvergade
ring. 

De Bond van Vlaamse Reserve 
officieren nodigt alle leden en 
sympathisanten uit op de jaar
vergadering welke op zaterdag 
a.s. 9 mei te 15 uur plaats heeft 
In de St. Ignatius handelshoge
school, Pr insstraat 13, Antwerpen. 

Als feestredenaar treedt op : 
stadssecretaris Prof Dr K.C. Pee-
ters. 

Alle reserveofficieren z'.jn van 
h a r t e welkom. 

BEBCHEM 
Kolportage. 

Zondag 10 mei gaat onze afde
ling In onze gemeente kolporteren 
met het weekblad De Volksunie, 
dit in samenwerking met de VMO 
Gezien de belangrijkheid van zulk 
een kolportage vragen wil aan on
ze leden zo talrijk mogelijk aan 
deze kolportage deel te nemen. 

Bijeenkomst : F rans Van Hom-
beeckpleln te 9 uur 30. 
Ledenvergadering. 

Woensdag 13 mei a.s. heeft er 
een leden en sympathiSanten-bij-
eenkomst plaats in de zaal Ru
bens, Stat iestraat 175. die stipt zal 
beginnen te 20 uur 30. 

Wim Maes komt ons vertellen 
over het ontstaan f" de werking 
van de VMO (o.a. reiz n naar Oos
tende met verblijf te Brugge). 

HOBOKEN-Et>EGEM 
Uit Hoboken en Edegem verne

men we da t volledige lijsten van 

de Volksunie zullen aangeboden 
worden bij de e.k. gemeenteraads
verkiezingen. 

MEBKSEM 
Vlaams Nationaal Zangfeest. 

Naar jaarlijkse gewoonte heeft 
onze penningmeester er voor ge
zorgd da t onze leden en simpati-
santen kaar ten op voorhand kun
nen bekomen voor het Zangfeest, 
in ons lokaal Tyl, Bredabaan 298. 
Genummerde plaatsen 100 F en 
50 F, zitplaatsen 30 P. Gaanderij 
20 P. WIJ dringen er op aan niet 
te wachten tot de laatste dagen. 

Voor de Vlaamse 
verlofgangers aaa de 
kust. De ijsroomzaal 
1'Esterel, Kerkstr. 111 
BLANKENBERGE 

maakt bekend dat er vanaf 
29 maart. Pasen kamers te 
huur zijn met of zonder 
ontbijt. Lage prijzen beste 
verzorging en 'n grote keu
ze van allerbeste roomijs, 
wafels koffie enz. 

Tel. (050)41360 

BRABANT 

UKKEL 
Vandaag, 9 mei, te 14 uvir, alge

mene ledenvergadering in ' t lo
kaal van de Jeugdbeweging, Ze
ven Bunderslaan 25 te Ukkel. Pro
grammapunten : abonnementen
slag en ledenslag, verkiezingen, 
propaganda, allerlei. Dit bericht 
geldt als uitnodiging. 

LIMBURG 

LANAKEN - MECHELEN a-m. 
Wie wenst deel te nemen aan 

het Zangfeest te Antwerpen kan 
alle nutt ige inlichtingen hierover 
inwinnen bij Gustaaf Begas, Sta
tionsstraat 74 Lanaken. 

Gelieve U evenwel aan te geven 
voor maandag 18 mei. 
MAASKANT 

Vorige zondag werd een propa-
gandatocht ondernomen door on
ze vrijgestelde Gustaaf Begas in 
samenwerking met enkele kaderle
den uit de afdeling Maaseik. ZIJ 
verspreidden propagandamateriaal 
in de gemeenten Oproeteren, Me-
chelen a-maas en Lanklaar. 

MEMBBVGGE 
De voorbije week bracht ons een 

reeks hernieuwde leden uit Mem
brugge. 

De plaatselijke secretaris Hugo 
Thijs houdt zonder veel omhaal 
zijn afdeling goed in orde en we 
wensen hem spoedig nog enkele 
nieuwe leden toe opdat zijn afde
ling in de reeks van de volwaar
dige afdelingen zou kimnen inge
schakeld worden. 
MAASEIK 

We vernemen dat alle dorpen 
van het kanton een propagandar 
beurt zullen krijgen in het teken 
van de Volksunieweek 'die plaats 
heeft einde mei. 

Reeds nu worden de nodige 
schikkingen hiervoor getroffen en 
we hopen dat de plaatselijke be
stuursleden en kaderleden zich 
spontaan zullen aanbieden om de
ze actie te stetmen en te he lpen ' 
verwezenlijken. 

NEEBOETEBEN 
Vriendenband Neeroeteren deelt 

ons mede dat zij twee autobussen 
ingelegd hebben voor he t a.s. 
zangfeest op 24 mei te Antwer
pen. De deelname moet een suc
ces worden en geen moeite werd 
gespaard om het de deelnemers zo 

gemakkelijk mogelijk te maken. 
Vertrek 's morgens aan de 

« kiosken » en aan de « tip » om 
8 uur 15. 

Alhoewel er in Antwerpen nog 
gelegenheid is tot mlshoren ra
den We Iedereen aan toch zijn 
zondagsplicht vooraf te vervullen. 

De eerste bus vertrekt terug ui t 
Antwerpen 1 uur n a beëindiging 
van he t Zangfeest, terwijl de an
dere gelegenheid biedt tot ont
spanning in Antwerpen tot onge
veer 9 uur 's avonds. Dit om zo
veel mogelijk tegemoet te nomen 
a a n de wensen van de Jongeren. 

Er wordt gevraagd zich zonder 
uitstel te laten inschrijven en dit 
uiterlijk voor dinsdag 19 mei 's 
avonds bij A. Cuppens, Ophoven-
s t raa t 6 Neeroeteren. Deelnemlngs-
prijs : 85 F (voorwaardelijk). 

En nu propaganda bIJ vrienden 
en kennissen. 

VOEBSTBEEK 
Morgenavond 10 mei houdt he t 

Uzerbedevaartkomitee van de 
Voerstreek een groots dansfeest In 
de Kursaai te 's Gravenvoeren. 
We doen een warme oproep tot 
iedereen, die zijn steun wil verle
nen aan de strijdende Vlamingen 
uit de Voerstreek, om aanwezig te 
zijn op deze feestavond. 

De inrichters hebben maar on
middellijk een der beste muziek-
formaties met Tyrolermuzlek aan
geworven. Inderdaad voor deze 
gelegenheid werd een beroep ge
daan op de Oberbayem - kapel l o 
Vivat met als zangeres Ltna Pau-
li, samen 22 uitvoerders, in de ty
pische tyrolerdracht. 

Er werd eveneens gezorgd voor 
een speciale busdienst doorheen 
de verschillende Voerdorpen met 
als vertrek te Teuven om 19 \mr 
30 en te 20 uur 45. 

Verdere Inlichtingen bij Mevr. 
Boffé, Dorpstr. Moellngen. 

Onze vrijgestelde Gustaaf Be
gas heeft een reeks informatiebe-
zoeken afgelegd in de Voerstreek 
met he t oog op het uitbouwen van 
een afdeling. 

Terzelfdertijd maakte hi j van de 
gelegenheid gebruik enkele abon
nementen , te plaatsen. 

lid te worden van de part i j of be
ter nog door te abonneren op ons 
blad. 

AALST 
Daverende uitslag van de kol

portage : te Zott^gem 427 ver
kochte nunimers, te Erwetegem 
50, onder plassende regen. De 
meest ongunstige weersomstandig
heden kunnen het geloof en de 
wilskracht van onze propagandis
ten niet in het minst bedaren. Ie
dere werftocht vergroot onze kan
sen bij de aanstaande verkiezin
gen. 

Volgende werftocht : Erpe, 10.5. 
64. 

Samenkomst lokaal « De Vriend
schap », Kerkstr. Aalst, 8 uur 30 
of kerk Erpe, 9 uva 15. 
IDDEBGEM 

I n het gezin Herman Sonck-
Baetens werd een derde khidje ge
boren dat de naam kreeg van 
« Els ». 

Onze hartelijke gelukwensen. 

W E S T - V L A A N D E R E N 

Zoek bekwaam element voor 
de organisatie van de verkoop 
en publiciteit importfirma van 
eksklusleve bureelmachines 
welke reeds 18 Jaar bestaat. 
Goede wedde met aanpassing 
volgens bekwaamheid. Schri j
ven met uitleg en gewenst sa
laris aan kantoor blad. 

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

DENDEBLEEUW 
Kolportage. 

Zondag 10 mei kolportage te 
Erpe. 

De propagandisten vertrekken 
zoals steeds te 9 uur op het Dorp. 
Zangfeest en Volksvergadering. 

Op zondag 24 mei trekken we er 
voor een ganse dag op uit. I n de 
voormiddag gaan we de grote mee
ting bijwonen te Antwerpen. Voor 
de eerste maal verschijnt die dag 
onze afdelingsvlag In he t open
baar, 's Namiddags zetten we 
ogen, oren en keel open op ons 
Vlaams Nationaal Zangfeest. In
lichtingen hieromtrent In het lo
kaal en bij de bestuursleden. Vol
gende week meer nieuws.. 
Beuze-fcolportage op 31 mei. 

Op de nationale propagandadag 
wordt hl de voormiddag een gro
te kolportage gehouden in onze 
gemeente. 

Vlaamsgezinden : moedig onze 
wakkere propagandisten aan door 

ZOEKERTJ 
18-jarlg meisje zoekt job aan de 

kust als kinder- of winkeljuffrouw; 
1 tot 14 aug. Schrijven kantoor 
blad. -

Men vraagt te Brussel bij Zuid-
Station : gezin, minstens 2 pers. 
voor winkeluitbating dagbladen en 
tijdschriften, tabak enz. Buitenge
wone verdiensten. Tel. 02-593788. 

Te koop : zeer net te werkmans
woning te Krulbeke-Wafts. Prijs 
175.000 F. Schrijven R.V.O. blad 
dat doorgeeft. 

Slot van de V.U.-week in he t 
arr. Brugge. 
Zaterdag 9 mei : kolportage in 
de Brugse randgemeenten, sa
menkomst aan de Kruispoort 
(kant St. Kruis) te 14 uur ; er 
wordt minimum op 30 verko
pers gerekend. 
Zondag 10 mei : vormingsver
gadering (op het thema : Ge
meenteverkiezingen) in het lo
kaal Vüssinghe, Blekersstr. 2, 
Brugge te 10 uur ; aanbevolen 
a a n propagandisten en sympa
thisanten. 

Verloop van de V.U.-week in he t 
arr . Brugge. 

Deze propaganda-week werd op
gevat als een test voor de lokale 
organisatorische en propagandisti
sche middelen, tevens was de ak-
tle een kleine oefening met het 
oog op de nationale V.U.-week 
van einde mei a.s. 

In de moi^en van 30 april be
deelden onze propagandisten op 7 
verschillende plaatsen « open brie
ven » aan de arbeidende bevol
king; op zaterdag 2 mei 11. waren 
onze verkopers en « bussers » op 
ronde in het kanton Torhout. 
Voordien waren onze afd.-besturen 
samengekomen te Assetaroek, Blan
kenberge, Brugge-stad, Knokke, 
St. Andries, St. Kruis, St. Mlchiels 
en Torhout om het bussen van de 
I>amfletten en het brengen van de 
huisbezoeken te regelen. 
Naar VoUtsvergadering en Zang
feest op zondag 24 mei a.s. 

Autobussen vertrekken vanaf 't 
Zand te Brugge te 8 uur; prijs per 
plaats : 75 F . Plaatsbewijzen kun
nen aangekocht op het Prov. ANZ-
sekretariaat. Van Eeyckpleln 10, 
Brugge; In de gekende Vlaamse 
lokalen en bij G. van In, Predlk-
herenrel 20, B r u ^ e . 
ASSEBBOEK 

Op 29 april U. vond een uitge
breide bestuursvergadering plaats. 
De hoofdbrok van deze samen
komst was gewijd aan de a.s. ge
meenteraadsverkiezingen waarbij, 
in het teken van een Vlaamse front 
— vorming, werd beslist dat een 
Vlaamse Hjst zou worden neerge
legd. 

In de loop van de maand mei 
zullen de nodige huisbezoeken 
worden gebracht. 

BLANKENBEBGE 
Ter gelegenheid van een leden

vergadering stelde de afd. Blan
kenberge op 24 april 11. de rang
orde van haar kandidaten voor de 
e.k. gemeenteraadsverkiezingen 
vast. Zulks gebeurde bij geheime 
stemming en de leden bleken zich 
met grote meerderheid over (Ie 
volgorde te kunnen eens verkla
ren. 

BBUGGE-STAD 
Na een reeks huisbezoeken te 

Dudzele en een busaktie in een 
van de Brugse wijken, organiseer
de he t plaatselijk bestuur samen
komsten ter voorbereidmg van de 
gemeenteraadsverkiezingen op 30 
april en 1 mei 11.; onder voorzitter
schap van dhr R. De Soete wer

den respektievelljk een bestaura^ 
komitee en een werkgroep opgef^ 
richt. 

I n de vergadering van de werk*» 
groep werd he t Brugse gemeento»* 
beleid over de laatste zes Jarei^ 
onder ogen genomen; a a n v a n g 
werd gemaakt met op politiete| 
kultureel, sociaal en ekonomiscS 
gebied een gemeentelijk k iesp la^ 
form te ontwikkelen. 

KNOKKE 
Ook te Knokke stond de algeme» 

ne ledenvergadering in het t e k e a 
van de gemeenteraadsverkiezlrfc» 
gen. Terwijl sekretaris en propcn» 
ganda-lelder, dhr Guido Geldhoft 
mocht berichten da t de abonnens» 
ten gestadig groeien en dat de af A 
in s taat Is een volledig uitgerust* 
mikro-wagen op de baan te bren» 
gen, moest plaatselijk voorzitterj 
dhr Raf Declercq, doen vaststel* 
len dat de afd. Knokke aan heil 
einde van haar finnclele middelen 
Is en da t een financiële mobilise* 
tie hoognodig wordt. Er wordt te» 
vens aangekondigd dat, dank z ^ 
de bereidwilligheid van enkele be* 
stuursleden, nog voor de aanvang" 
van het volle zomerseizoen een 
vrienden - maaltijd zal doorgaani. 

ST. ANDEIES 
Vergadering. 

Op 28 april 11. kwam he t bestuu* 
samen ten huize van de voorzit»» 
ter. De medewerking van de afd. 
aan de arr. V.U.-week werd op 
punt gesteld. Tevens werd even 
aandacht gewijd aan de toestan«i 
in verband met de plaatselijke 
gemeenteraadsverkiezingen. 
V.U. afd. ST. KBUIS 

Met oog op de a.s. gemeent»» 
raadsverkiezingen en ter voorbCM 
reldlng van de V.U.-week vei^sc 
derde he t verruimd bestuur op 
donderdag 30 apr. 11.; er werd 
vooreerst in de vervanging vooB» 
zien van de penningmeester dia 
wegens verhul^ng ontslagnemend 
is. De regeling van de busaktie 
en de samenstelling van de werle» 
groep voor de gemeenteraadsver-" 
kiezingen werd vastgelegd. Waaav 
in de afd. St. Kruis het a a n t a l 
abonnementen nog ruim kan W0(P-
den opgevoerd, werd als eerste 
praktisch programma-punt, een 
beurtregellng voor de hulsbezoo* 
ken overeengekomen. 

ST, MICHIELS 
Met het oog op de a.s. gemeente-

i-aadsverklezlngen werd ti jdens 
een uitgebreide bestuursvergad^ 
ring op 20 apr. 11., een analyse ge
maakt van het huldig gemeente
beleid. Hierbij kwam aan het Uciht 
dïft o.a. Inzake de^yerkavellngs- e n 
bouwpolitiek te St. Mlchiels heel 
wat mistoestanden heersen, waar
van vooral de kleine man h e t 
slachtoffer is. 

Alleen een grondige wijziging In 
de samenstelling van de huidige 
gemeente-raad. ten gunste van een 
ploeg die het algemeen welzijn 
niet ondergeschikt maakt aan de 
belangen van enkele personen, k a n 
hierin verandering brengen. Ver
der werden de taken verdeeld voor 
de V.U.-week. 

KANTON TOBHOÜT 
Hier werd op 2 mei 11. door he t 

arr. gekolporteerd. 
Het bleek eens te meer dat de 

bevolking maar al te graag op de 
uitnodiging om nader met de V.U. 
kennis te maken. Ingaat. Si>eciaal 
in de gemeente Veldegem en in 
de kom van de stad Torhtu t was 
de verkoop betekenisvol — op en
kele nrs na, werd geheel de be
schikbare voorraad (150 nrs) aan 
de man gebracht. De plaatse'ijke 
bestuursleden mogen uit deze test 
besluiten om nu minder dan ooit 
bij de pakken te blI,Tven zitten. 
Voor de kern Torhout wordt eerst
daags een samenkomst aangekon
digd. 

K A P I T A L E N 

üw geld blijft 
dagelijks beschikbaar. 
• 
OPBRENGST 6% 

Om het even welke som. 

Schr. kan. bl„ onder MVJR. 

HUWELIJK 
Wij melden met genoegen he t 

huwelijk van onze zeer sympathie
ke dynamische sekretaris de heer 
Anthonissen Frederik met Mejuf-
fer J . Polfst. 

Het is met leedwezen dat wlJ 
moeten afscheid nemen van onze 
vriend Anthonissen; hij was de 
bezieler, de werker, het duiveltje 
doet al in de afdeling te Hoboken. 

Hij zal Boeilljk te vervangen 
zijn, maar wij zullen de Fee nooit 
vergeten en wensen zijn afscheid 
in intieme krmg te vieren. 

GEBOOBTE 
In het gezin Leon Van de Moor-

tel - Ketels werd een eerste kind
je, Bruno, geboren. Hartelijke ge
lukwensen aan de ouders en groot
ouders van de nieuwgekomene' 

I n het gezin van Leon en Li
lian Declercq werd een flinke 
dochter geboren. 

Zij zal de naam Use dragen. 
Hartelijke gelukwensen vanwege 
de afdeling Deurne. 
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DE VOLKSUNIE 

'il 

ANTWERPEN 

i ANTWERPEN-LINKER OEVER 
' De Volksunie van Antwerpen -

flinker oever, vestigt de aandacht 
Tan alle afdelingen, leden abonne
menten en simpatisanten uit het 
»iT Antwerpen op volgend bericht 

Op 13 juni e k Volksuniedag van 
Ant\verpen Llnker-oever 

Massale optocht doorheen L-O 
met de muziekkapel Wij vragen 
4e aanwezigheid van alle vaandels 
• n alle V.U.-gezinden 

Ken massale opkomst is van 
groot belang, plaatselijk en alge
meen. 

Linker-oever dient gewekt uit de 
Ijlnker-oeverslaap 

Verzamelen : aan de voetgaxi-
gersttmnel op L-O te 13 uur 30 

Vertrek : stipt te 14 uur, einde 
wordt verwacht te 16 uur aan 
Café « de Zeester » op St-Anna-
fitrand. 

Wi] rekenen op U allen, vooi het 
welslagen van deze dag 

Wanneer meer inlichtingen ge
wenst worden, stelle men zich in 
verblndmg met de plaatselijke 
voorzitter : De Bel R. - Schelde-
laan 21, Antwerpen L-O 

MORTSEL 

Tijdens de bestuursverkiezing op 
maandag 27 apn l werd het ver
trouwen aan de leden der afdeling 
iD het bestuur bevestigd Het uit-
Uedende bestuur werd inderdaad 

DORTMUNDER 

Thierbrauhof I 
te Leoven 

Alle zater- en zondagen 
Opper-Beleren-orkest 
Btemmlng plezier 
Alle dagen 's mlddat̂ s en 
'a avonds beste keuken, 
niet duiu 
Vanat s morgens 
tot '8 nachts 
koud buffet en koffie 
Bljzondei Ingericht voor 
groepsreizen scholen enz.-
Parking voor honderden 
autobussen en auto's. 
Alles prima verzorgd 
en goedkoop. 

DORTMUNDER 
Thierbrauhof II 
Groenplaats 33 te Antwerpen 

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

DORT-BIERKELDER 
Oude IVlarkt 22 Leuven 

Schoonste blerkeider 
van het land. 

Niet vergeten dat men In 
de drie lokalen de echte 
Dortmunder Thlerbrau 
drinkt, met de 2 Hertjes. 

met een grote meerderheid van 
stemmen herkozen Eveneens wer
den 2 nieuwe raadsleden gekozen 

Het hu dige bestuur bestaat uit-
Rudi Van Bov n voorzitter, Miei 

Croes, sekretaris, J a n De Keyser, 
penningmeester WiUy Dupon pro
paganda J a n Kersters organisa
tie. Lede Van Hove. Wim Claes-
sens, Paul Janssen raadsleden 

WILRIJK 

Bevlag:guig;saktie 11 juli a s . 
Op 11 juli a s moet ook ir Wil

rijk de groei van de Vlaamse Be
weging te merken zim aan het 
aantal Leeuwenvlaggen dat onze 
gemeente die dag zal ve: sieren 

De Vlaamse Beweging die m de 
eerste plaats een sociale bewegmg 
is kan dit onder meer bewnzen 
door de Leeuw te laten wapperpn 
niet alleen aan de gevels van de 
intellektuelen, maar evenzeer aan 
de talloze gevels van onze arbei
ders en bedienden 

De franskiljons (vooral die van 
het « Park ») zul'en « ze » tel
len Welnu, zij moeten de tel 
kwijt raken ' Dit kan zo ieder van 
U die nog geen Leeuw bezit zich 
er een aanschaft en zijn buren 
aanzet hetzelfde te doen 

Leeuwenvlaggen znn te koop biJ 
G Celis Juul Moretuslei 310 tel. 
38 42 81 of bij onze propagandis
ten Ze zijn uitgevoerd op ver
schillende afmetingen tn wol, 
met of zonder franjes en ook m 
nylon met franjes De prijzen va-
rieeren van 105 F (wol zonder 
franjes afmetingen " 70 cm x 
100) tot 1000 F (nylon met fran
jes afmetingen 200 cm x 250^ en 
zijn dus wellicht bereikbaar voor 
ledere beurs Bij de be-ïtelling mag 
U met vergeten mede te delen of 
de vlag aan een stok wordt gehe
sen of uit een raam wordt gedra
peerd Deze inlichting Is nodig 
voor het aannaaien van de rin gen-

Tot diegenen onder tJ die ons 
mrichten opwerpen dat zelfs geen 
1000 Leeuwenvlaggen in Wilrijk 
Iets aan de gemeenteliike Do]lfl<=ke 
konsterat ie zu"en veranderen, 
zeegen wij • « Wees niet flauw, 
hangt gillie op 11 iuU a s » de 
beest » uit; wij villen « de geit » 
dan wel op 11 oktober a s »! 

KK'sfonds 
Kortelings ontvangen onze men

sen een oproeptngsbrlet voor fi
nanciële mobill<«.tle Laten zij 
h im chequeboekje of kous dus 
met te ver wegbergMi' 
Dienstbetoon. 

Wij zijn steeds bereid om te hel
pen" Wendt U tot G Cells (adres 
zie hoger) . 

OOST-VLAANDEREN 

BAZEL 
Uit Bazel ontvingen wij bericht, 

dat op zaterdag 9 mei a.s. In in
tieme familiekring de 80ste ver-
Jaardag wordt gevierd van Me-
vrouw Eveline De Rijck - De Laet, 
moeder van onze vrienden Bert 
en Frans De Rijck. 

Niet vergeten, weldra 
Dort Thierbrauhof III 
te Brnssel 

Voox uw ïeesteu - ont
vangsten en persoonlijk 
gebruik Isca Wijnen -
Champagne Honderd ten 
honderd voordeiigei kwa
liteit verzekerd Vlaande-
rens bruisende schuimwijn 
(<Biauwvoet>) Katalogus 
op aanvraag speciale kor
ting aan VU MARCEL 
WEYNS Transvaalstraat 
44 Berchem Antwerpen. 
Telefoon 03/301478 

In de parochiekei k wordt een 
dankmis opgedragen te 10 uur 30 

Het feest zelf heeft plaats in he t 
lokaal « D e Eenhoorn » 

Het zou ons zeer aangenaam zijn 
md en onze leden van deze gele
genheid zouden gebruik maken om 
moede ke De R jck te huldigen, 
hetzij met bloemen, hetzij met ge
lukwensen 

Al te vaak hebben wij de taak, 
die onze moeders hebben vervuld 
in de Vlaamse beweging, onder
schat W I J dachten steeds dat de
ze strijd door mannen moest wor
den beslecht De geschiedenis heeft 
ons nu anders geleerd Wat onze 
vrouwen hebben gedragen konden 
wij mannen niet eens torsen 

Wij zu'len er dan ook aan hou
den moederke De Rijck harteltik 
geluk te wensen Ad mu'tos annos 

GENT 
Het mooie weder breekt aan 

Waarom zoudt u niet eens op een 
zondagmorgen een uitstapje doen 
en genieten van de frisse lente-
lucht Waarom zoudt u dat niet 
koppelen aan het stellen van een 
Vlaams - nationale d a a d ' Het dis-
tnktbestuur doet een warme op
roep tot alle simpatisanten om 
deel te nemen aan de kolportage-
tocht die plaats heeft op zondag 
10 5 1964 te Zwijnaarde en Zwij
naardesteenweg Verzameling om 9 
uur aan het Vlaams Huis Roe
land 

WETTEREN 
Vergadering. 

Op zateraag 9 mei a.s. richt he t 
VU-bes tuur afd Wetteren een be-
langriike vergadering m welke 
plaats heeft in het V ^ a m s huis 
« D e Reuzen » 

Toon Van Overstraeten spreekt 
over ' propaganda en organisatie. 

Alle leden en simpatisanten van 
Wetteren, Kalken Laarne, Schel-
lebelle en Serskamp worden drm-
gend verwacht 

Met het oog op de a s verkiezin
gen warm aanbevolen. 
Steunfonds. 

Met het oog op de a s verkie-
ï ingen wordt in Wetteren een 
steimfonds opgenciht Elke gift Is 
welkom Een maandelijkse inteken
lijst wordt geopend Het mtn be
drag is 10 F hetgeen wel n he t 
bereik valt van ieders beurs. 

Ook V kunt snel hnwen, 
treedt toe tot het irespeciali 
«eerd huwelljkswerh met lus
ten, schr. Publiciteit Ardaen 

Pierre, afd H.. Amsterdamst*. 
55, Oostende. 

WEST-VLA ANDEREN 

DIKSMUIU£ 
Autoliaravaan. 

Op 31 mei wordt een autokara
vaan ingericht. 

Wegwijzer : Dlksmuide, Esen, 
Vladslo, Werken, Zarren, Hand
zame Kortemark, Koekelare Icö-
tegem, Eemegem Gistel, West-
kerke, Oudenburg, Zandvoorde, 
Stene, Oostende 

Er wordt een oproep gedaan 
aan ieder autobezitter aan deze 
karavaan deel te nemen Kontakt 
opnemen bij de plaatselijke voor
zitter of bij Leo Devreese Dilcs-
muide. 

Feestzaal Vlaams Huis. 
Zondag 10 mei, vanaf 19 uur 

bal. 
Orkest : The Robertinos. 

KOKSIJDE-ST. IDESBALD 

De algemene vergadermg op 24 
april was een meevaller Er werd 
dan ook besloten met een Vlaam-

Huwelijk 
Bent U alleen ? Verlangt 
U spoedig verl te zijn ? 
Schr n Postbus 4 Roesela-
re Gr. inschrijving, ge-
helmhouding verz. 
Korrespondentie Klub 
Studen ten (Innen) wilt ü 
In brlefkont komen met 
vriend (In), Schr. n. Post
bus 4 Roeselare, gr. opn. 
In de lijsten. 

se lust op te komen voor de ge
meenteraadsverkiezingen Ons 
programma zal bij de volgende 
vergadering samengesteld wor
den 

W I J roepen alle Vlaamsgezinden 
uit de gemeente Koksijde op om 
ons in woord en daad te helpen, 
ten emde onze gedachte volledig 
te laten doorbreken 

Alle kandidaten voor deze lijst 
kunnen zich m verbinding stellen 
met het plaatselijk sekretariaat : 
Zeepannelaan 9, St Idesbald (tel. 
21824). 

Naar Antwerpen. 

Alle inschrijvingen — voor he t 
zangfeest van zondag 24-5-64 — 
voor het gewest Veurne op he t 
adres : Zeepannelaan 9, St-Ides-
bald 

Daar zijn eveneens de boekjes 
van Pater Brauns en van Van der 
Eist verkrijgbaar. 

OOSTENDE 

Naar het Vlaams Nationaal Zang
feest. 

Op zondag 24 mei e.k. vmdt te 
14 uur 30 in het sportpaleis te Ant
werpen het 27ste Vlaamse Natio
naa l Zangfeest plaats 

Wie op het van geestdrift zin
derend zangfeest van verleden 
jaar aanwezig was wil er di t j aa r 
beslist terug naar toe 

In 1961 schreven wij da t de 
Vlaamse Beweging m de faze ge
treden was waarm het zijn ont
voogding wil en zou doorvoeren. 
Het zangfeest van 1964 wordt be
slist de aanloop tot de volledige 
doorbraak. ^ 

Ook de kuststreek zal zich doen 
gelden. Het Algemeen Nederlands 
ZangverlMJnd kern Oostende legt 
op deze da tum een bus naa r Ant
werpen tn 

Inschrijvingen worden van he
den en uiterlijk tot 16 mei e k . 
aanvaard bij : 

Kunsthandel Debusschere, Chrls-
t inas t raa t 103. 

Kunsthandel Artes, Alfons Ple-
terslaan 28. 

Sekreariaat VAB - VTB Hoek 
Witte Nonnenstraat en Kerkstraat . 

Vertrek te 8 utir a a n he t Klein 
Parijs. 

Prijs der reiskosten 85 F. 
Terug rond 22 uur 
Alle Vlamingen uit Oostende 

daarheen! 

VEURNE 

J.V.S.G. naa r Antwerpen. 
De Jonge Vlaamse studenten-

gemeenschap heeft besloten — In

dien zaj genoeg jongeren viruït 
— om samen en alleen met jonge
ren (tussen 16 en 25 ] ) naa r Ant
werpen te reizen voor het Vlaams 
Nationaal Zangfeest 

Daarvoor is er echter hulp nodig 
van al onze leden. 

Insct^njvmgen bij : 
Rog 1 Catrysse, Zeepannelaan 

9, Koksijde. 
J a n De Cieus, De Panne laan 

94, Admkerke 
Alex Duyck, Noordburgstr 41, 

Veurne. 

GEBOORTE 
In het gezin Jos en Els Mees-

Pr ims te Antwerpen lo-eeg J o h a n 
op 25 april een broertje, da t Fillp 
werd gekerstend 

Hartelijke gelukwensen! 

Op 19 ap ra werd In he t gezin 
van de familie J o Belmans te 
Geel een dochtertje geboren da t 
Ann gedoopt werd Onze hart©, 
lijkste gelukwensen a a n de VI. 
na t . voorman uit de Kempen en 
aan zijn lieftallige echtgenote! 

OVERLIJDEN 

Op 28 apn l 11 ontviel ons op 70-
jarige leeftijd de heer E!m Swin-
nen Zijn radikale volkse strijd
baarheid bracht deze Vlaamse 
Oud-Strijder 14-18 tussen beide 
wereldoorlogen tot talrijke initia
tieven, waarbij hi j als trouw vriend 
wijlen Jeroom Leuridan, alsook 
An toon Samyn steeds terzijde 
s tond. 

Als overtuigd Vlaams - nat iona
list verleende hij zijn leven lang 
zijn aktieve medewerking a a n 
alles w a t ssijn voHc tot beropstan-
ding isoB. brengen Ook c^ f inan-
tieel vlak stond hiJ steeds voor
a a n in de bres. 

Op zijn gedachtenis lezen wij t 
« I n zijn leven lagen Gods ge
duld en vergevingsgezindheid t en 
toon gespreid, ook n a de harde e n 
bit tere dagen die de tweede we
reldoorlog hadden besloten ». 

Het zou tn dit land Inderdaad 
verwonderlijk zijn da t een zo 
Idealistisch mens niet zou geleden 
hebben onder een anti-Vlaamse 
repressie. 

De Volksunie, a r r Veurne -
Dlksmuide - Oostende, biedt d e 
achtbare familie baa r oprechte 
kristelljke deelneming a a n bil he t 
«mherstelbaar verlies da t h a a r 
heeft getroffen. 

GRONDEN 
i n : • GRUITRODE 

• OVERPELT 
• NEERGLABBEEK 
• HELCHFERLN 
• OOSTMALLE 
• WEELDE 
• RIJKEVORSEL 
• ST fOZEF RIJKEVORSEL 
• BEERSE 
• SCHOTEN 
• MORTSEL 
• OPOETEREN 

Rechtstreeks van eigenaar 

ROLUS&VANDERPAAL 
Jan van Rijswijklaan 62 
Antwerpen 
Telefoon : 38.91.24 

Direktie : Rudi van der Paal 
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A N T W E R P E N 

gemeenteverkiezingen. Organisa
torische terugblik en vooruitzich
ten (Tooral de Volksunie-driedaag
se) . 

MORTSEL 
Volksunie Mortsel doet nu reeds 

een oproep a a n al zijn leden en 
simpatisanten om op 30 mei e.k. 
massaal deel te nemen a a n de be
toging te Overijse. Richtlijnen vol
gen per rondzendbrief. 

ANTWEKPEN-ZUID 
Vergadering. 

Maandag 11 mei om 20 uur 15 
In lokaal « Begijnhof », hoek van 
de Kronenburgstraat en de Begij
nens t raa t . 

Ten laatste op deze vergaderin
gen moeten de kandidaturen voor 
de bestuursverklezing van 21 mei 
voorgesteld worden. 

DEURNE 
Opstellen van de lijst voor de ge
meenteraadsverkiezing 

Tijdens de ledenvergadering van 
mei 1964 zal de lijst opgesteld wor
den voor de gemeenteraadsverkie-
zmg. 

Leden die zien kandiaaat wen
sen te stellen dienen dit te doen 
voor 24 mei 1964 op het sekreta-
n a a t : Hllven, Generaal Slinge-
neyerlaan 117, Deurne (C) (schrif
teli jk). 

Financiële mobilisatie. 
Tijdens de maanden mei en Ju

ni 1964 zal onze afdeling een fi
nanciële mobUisaue voeren. Oeze 
akt ie moet ons de middelen ver
schaffen om de Kiesstrijd tot een 
goed einde te brengen. 

Onze propagandisten s taan 
klaar. ZiJ zijn bereid om avond 
n a avond de baan op te gaan. Zij 
werken allen vol ied^ kosteloos. 
Geef hen de middelen om een goe
de kiesstrijd te voeren. 

Eeis naar de Voerstreek. 
Tijdens de maand juni 1964 

richt de « Vlaams krtog Deume s 
een reis in naar de Voeistreek. De 
deelnemers kunnen hun naam op
geven tijdens de vergadering van 
mei e.k. of op het sekretarlaat . 
Betoging te Overijse. 

Wi© g a w ' e r BBeef^-Oeiafdöfeg-'»" 
Deume legt een bUs Ih öï>-30'«fti.^"" 

De deelnemers zullen opgepikt 
WOTden in Noord, Centrum en 
Zxüd. 

MECHELEN 

Wij vragen alle kaderleden van 
he t arrondissement zaterdag 23 
mei vrij te houden voor de half
jaarlijkse kaderdag van net ar r . 

Begin 14 uur 30. Bovenzaal : 
Gulden Huls Mecneien. Een be-
vriend gemeenteraadslid geeft een 
uiteenzetting over de pratlca der 

BRABANT 

CKKEL - VORST • SINT-GILLIS 
Jaarlijkse Lentevaart van de Zuid-
Brusselse afdelingen. 

Alle leden en vrienden van de 
zuidrand van Brussel (en elders) 
worden uitgenodigd deel te ne
men aan de Jaarlijkse Lentevaart. 
Verleden jaar door 't Pajotten-
land; dit Jaar op 10 mei naar 
Overmaas. Vertrek te kwart voor 
acht stipt aan « J a n PTT ». Hol
landstraat- 8, Smt-Gillls of aan de 
uitgang Ponsnylaan van het 
Zuidstation. 

Op het programma : kransneer-
l e g ^ g op het graf van de Vlaam
se pionier voor Overmaas, pastoor 
Veltmans; middagmaal (knapzak) 
in ff Hof de Voer »; park en be
roemde kruisweg van Moresnet; 
een wandeling in de na tuur : proe
ven van lekkere Overmaas-cider, 
een specialiteit van de streek; de 
voornaamste bezienswaardigheden. 

Prijs 225 P per persoon (of zelfs 
minder m geval van grote deelne
ming) ; voor kinderen 150 P. 

TERVUREN 
Door de ï ü l n g Vlaams Gezel-

schapsieven Tervuren wordt op 9 
mei a.s. het galabal der randge
meenten gegeven in de zaal Ma-
rlk. Hoornzeelstraat 63. te Tervu
ren. 

Speelt ten dans het Radio- en 
T.V.-orkest S tan Philips, afgewis
seld met het optreden van Kor 
Vandergoten. 

Steun onze aktie in deze be
dreigde gemeente, en bezorg uzelf 
een prettige avond in een gezelli
ge atmosfeer. 
, Toegang : 50 P. Eers te-dans te-

Schu imrubbermat ras sen 

met 
Gebreveteerde 
bedekklngslagen 

Ressor tmat rassen 
(Brevet - 529768) 

met 
Gebreveteerde karkassen 
(Brevet - 512767) 

VOOR 
KENNISMAKING, 
HUWELIJK 

Schrijf om kosteloze 
brocbore. documentatie 
en Ujsten naar 

DE 
GELUKKIGE 
TOEKOMST 

Postbus, 11, Oelnze; 
of naar ; 
Postbus, 381. Antwerpen; 
of naar : 
Postbus, 149. Gent; 
of naar ; 
Postbus, 231. Brussel 1. 
Het «root, emstls. oor
spronkelijk Vlaams Hu-
welljkswerk van vertrou
wen en welslagen voor 
Iedereen I 
De enlre Beroepstnstel-
Unc voor buwelijksbe-
mlddellng van g:ans onze 
Nederlands sprekende 
taaistreek 
Dairelijks verschillende 
verlovingen. 
Stipte cebeimbondlng. 

Voorbehouden plaatsen te be
spreken, oproepnummer 57.31.91 
mits opleg van 5 P. 

LIMBURG 

LIMBURG 

De arrondissementele besturen 
van de beide arrondissementen 
houden hun maandellikse verga
dering op zaterdag a.s. 9 mei te 
17 uur in Hotel War son te Has
selt. De afdelingsbesturen worden 
nog uitgenodigd. Ze worden ook 
gevraagd hun activiteit van de 
voorbije maand te willen medede
len op deze bijeenkomst. 

OOST-VLAANDEREN 

AALST 

Het arrondissement bestuur 
Aalst doet een oproep tot alle 
Volksunie simpatisanten om de 
arrondissementele kas te helpen 
spijzen. 

Voor al 
uw wijnen en likeuren : 

GROOTHANDEL F.S. 
Llersesteenweg 372 
M E C H E L E N 
Telefoon : (015)14909 

Wij moeten finanti eel gereed 
zijn om de zware last van de aan. 
s taande verkiezingen te kunnen 
torsen. 

Onze propaganda - aktie moet 
overweldigend zijn. Veel zal af
hangen van uw medewerking. 

Laat on.= bewijzen dat onj ge
loof in de rechtvaardigheid van 
de zaak door ons verdedigd geen 
ijdel woord is en ons ook wel een 
geldoffer waard Is. 

^ Laat ons aeker.dCh'ieet met--af--
steken doot de Kommunisten. die 
in de maand februari 12.000 P op
haalden In de' Dender s t r ek 1 ' " "-

Wij moeten zekei tot betere uit
slagen tn staat zijn. als wij we
ten dat de V D viermaal meer 
kiezers gehad heeft bij de verkie
zingen in 1961 

Stort dan ook onmiddellijk uw 
bijdrage op Kredietbank nr. 
325-15900 van Financieel Komltee 
Arrondissement Aalst, Lokeren-
veldstr 111. Aalst. 

Werf-progTamma 

Verder programma tot einde mei 
1964 

10.3 Erpe. 
24.5 Groenberge, Leeuwergem. 
31.5 Denderleeuw 
Samenkomst lokaal « De Vriend

schap B Kerkstr. Aalst. 8 uur 30. 

De Backer Herdenking 
De 8 E»nester Daensvrlenden » 

nemen deei aan de nerdenkmg 
van advokaat Alois De Backer te 
Denderhoutem op zondafi 24 mei. 
Br vertrekt een autobus te 8 uur 
30 aan lokaal s De IJzer ». Vlaan-

V.U.-LENTE-OFFENSIEF 
Tijdens de laatste week van mei zal door de Volksunie 

over gans Vlaanderen een propagandistisch lente-offensief 
worden gehouden. Nauwkeurige richtlijnen worden recht
streeks aan alle arrondissementen en afdelingen overge
maakt. 

Het Lente-offensief zal o.m. omvatten : 

— een grootscheepse inspanning tijdens de laatste mei-
week om het abonnementenaantal met een ruk omhoog 
te drijven : huisbezoeken over gans Vlaanderen, met 
een pracht van een prijs voor het beste arrondissement. 

— een reuze-kolportage in honderden steden en dorpen <^ 
zondag 31 mei. 

— autokaravanen gedurende het weekeinde van 30 en 31 
mei, Ingelegd rekening houdend met de betoging te 
Overijse op 30 mei. 

— een jongeren vergadering in tientallen steden en ge
meenten. 

Het V.U.-Lente-offensief : grote algemene herhaling 
vooraleer de definitieve slag over enkele maanden begint. 

derenstraat . Nog enkele plaatsen 
zijn vrij. Prijs 20 P. Inschrijvin
gen aldaar en bij Ben. De Coek, 
Rapenstraat 27. Aalst. 

DENDERHOUTEM 

Zondag 24 mei : herdenking van 
het 60-jarig afsterven van advo
kaat Alois De Backer volksverte
genwoordiger der Daensisten 

We vergaderen bij de heer Hec
tor Beeckman, Terlmden 11. te 9 
uur, cm ons in groep naar de kerk 
te begeven waar een H. Mis met 
offer zal opgedragen worden te 9 
UUT 30. Nadien optocht naar het 
kerkhof, alwaar bloemenhulde ge
volgd van een paar spreekbetir-
ten. 

De < Prlestr Daensvrlenden » 
uit Moeskroen zullen de plechtig
heid opluisteren. 

GENT 

Kolportages. 
Onze volgende tocht gaat naar 

Zwijnaarde en de Zwijnaarde
steenweg op zondag 10.5.1964. Wij 

Ook D kont Ud worden van de 
grootste Driefwisseiini^club van 
België, alle leeft, talen, verzam. 
hobbles. Srbr. Pnbl. Public re
lations Ardaen Pierre. Amster-
damstr 5S, Oostende. 

verzamelen zoals gewoonlijk op 9 
irur aan het Vlaams Huis « Roe
land >. 

14 8.64 : kolportage lo S t 
Amandsberg 

6.7.64 koii)ortage te Merelbeke 

Gemeenteverkiezingen. 

Iedereen Kan zijn steentje bij
dragen tot de uitbouw en door
braak van de V.O. op gemeente
lijk vlak te Gent . De siescampa. 
gne zal zeker een felle financiële 
Inspanning vergen Daarom zijn er 
steunbons te koop m vlet Vlaamse 
lokalen, teneinde onze kas te spij
zen voor de grote slag. 

WAASLAND 
Brochure E3. 

Het Waasland heeft op 21 matutt 
Jl. een brochure van de pws g » 
haald, die ons de gesc^ledenle 
vertelt van de E3 en de oevervep-
binding. Verkoopprijs 10 P. 

Alle afdelingen uit de verschik 
lende arrondissementen kunne* 
aan deze verkoop meedoen. 

Inlichtingen of bestellingen bif 
dhr. Leo Verbeke (tel. 03-76391911 
of bl] Mr. J a n Verniers (tel. <l^^ 
762788). 

W E S T - V L A A N D E R E N 

DIKSMVIDE 
Autobus zangfeest. 

Men kan van nu af insclirijveiii 
voor de autobus naar het V l a a a * 
Nationaal Zangfeest te Antwerpen, 
Prijs 100 P. 

Inschrijven Vlaams Huls Dik»-
muide. 

KOKSIJDE-ST. IDESBALD 
Naar het zangfeest. 

Het bestuur vraagt aan al d e 
simpatisanten de 248te mei t e 
willen vrijhouden om mee te reip 
zen naar het Vlaams Nationaal 
Zangfeest. Inschrijvingen voor de 
autocarreis bij J. Deman, Noo«W 
tuin 15 en bij R. Oatrljsse Zee-
pannelaan 9. 
Ziekenkas. 

Arbeiders, bedienden en mid
denstanders, sluit aan bij de ste-
kenkaa e Broederliefde ». ZH 
biedt ü meer voordelen. Sluit ook 
aan bij het Vlaams Sindlkaat he* 
A.V.V. Inlichtingen bij onze pro
pagandisten en bestuursleden. 

PAS VAN DE PERS: 
De brosjure < Zo sprak Pater Brauns : Radikallsme In de 
Vlaamse strijd » 
Bestel ze door storting van 20 fr. op postrek 604424 van 
V Devreese Ijzerlaan 83 D iksmuide of zendt een bankje 
van 20 fr onder omslag naar dit adres (Bestellingen van 
min. 10 eks : 20 t.h korting). 

6IA1W m MMtWH 

WOHM' ROLAND 

H% \vbH f «rto»» *nfc 

.STAR: 
T E Z E L E ( O . - V L . ) 

Gewat t ee rde bedspreien 

Wol len dekens 
Tel. (052) 44641 en 44642 

Indien O geen verkoper 
in uw omtrek kent stuur 
ons een kaartje en we 
zenden O het adres van 
de dichtst öljgelegen 
verkoper Star Zele 

Dit praulilig leeuwen- g f l M H H | | 
schUd wordt n thuisbe- ^ ^ H H P H I 
steld door onze diensten •^KSll''^'''^i 
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IS DE B.S.P. BANG VOOR 

DE RKIEZINGEN? 
'«Een welverdiende straf voor de Vlaamse C.V.P.». Zo luidde de titel van 
be t hoofdartikel in « Volksgazet» van 29 april 1964. En daaronder volgden 
enkele uitgebreide beschouwingen over het feit dat de Volksunie gaat deel
nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen op tal van plaatsen. 

Zo schreef de (naamloze) auteur 
'o.m. dat, hoewel de nationalisten op 
bet gemeentelijk vlak geen enkele 
opdracht hebben te vervullen, het 
politiek gezien een zelmoord zou ge-
iweest zijn voor de V.U, nog langer 
lijsten te vormen met de C.V.P. Over 
die opdracht zullen we nog spreken, 
nada t de V.U.-Studiedienst de grond
beginselen der gemeentelijke politiek 
yoor de Vlaams-nationalisten zal 
.vastgelegd hebben. En die zelfmoord 
yindt niet plaats, vermits geen natio
nalist nog ooit op een C.V.P.-lijst zal 
staan. 

Maar het voornaamste In dit lange 
hoofdartikel was de preek die werd 
gehouden tot de C.V.P, Een preek die 
in het begin streng was en waarin de 
onbetrouwbaarheid van nationalisti
sche bondgenootschappen werd ge-
Insinueerd. En met vermanende vin
ger de C.V.P. werd kond gemaakt dat 
het de straf was voor haar onnozel
heid, dat de V.U haar eigen weg ging. 

De toon van de preek veranderde 
naar het einde toe, in een zalvende 
uitnodiging, de uitnodiging om « zoals 
op het nationaal vlak » ook plaatse
lijk bondgenootschappen af te slui-
i!;en met de B.S.P.! 

Dus kunnen wij, na de jongste uit
latingen van Theo Lefèvre, nu reeds 
besluiten, dat een geel-rood monster
verbond In de maak is, zowel voor de 
gemeenteraadsverkiezingen als voor 
de nieuwe regering van 1965 Propa
gandisten verkondig het aan de kie
zer : geel stemmen is rood stemmen, 
de koop is reeds gesloten ! 

Anderzijds werpt de inhoud van 
het Volksgazet-artikel wel een schril 
licht op de geestestoestand van de 
B.S.P in 1964 ! Zo weinig zegezeker, 
ondanks alle natte 1-Mel stoeten, dat 
bij voorbaat steun wordt gezocht bij 
de C.V.P..„ 

De socialisten tonen zich pessimis
tisch, niet alleen wat de partij wer
king zelf betreft (zie artikel in «De 
Volksunie > van 18 april ; « De B.S.P. 
is vermoeid >), maar ook wat de ver
kiezingen aangaat. En wij willen hier 
van de gelegenheid gebruik maken, 
om sommige vlaamsgezinden die 
wijfelen aan de mogelijkheid om van 

de B.S.P. stemmen af te winnen, te 
doen begrijpen dat ze de zaken ver
keerd zien. 

Inderdaad, laat ons vooraf vast
stellen, dat sedert tientallen jaren de 
B.S.P. in Vlaanderen afgeremd is. Het 
percentage van 30,14 uit het jaar 
1925 werd nadien in Vlaanderen 
nooit meer bereikt. Veel groei- en 
werfkracht blijkt er dus niet uit te 
gaan van de B.S.P.... en dat zal zeker 
niet verbeteren nadat onze rode 
broeders vier jaar deel uitmaakten 
van de regering van het dure leven ! 

Deze bewering kan worden gestaafd 
door de uitslagen van de sindikale 

Vlaamse arrondissementen (zie tabel 
II) . Bovendien menen wij dat vele 
V.U.-mensen deze cijfers, of alleszins 
hun verhouding, niet kennen. 

In deze 7 arrondissementen heeft 
de V.U. onbetwistbaar de B.S.P. ver
zwakt. Het spreekt vanzelf dat de 
kommunistische stemmen steeds bij 
de socialisten werden gevoegd, om een 
juist beeld te bekomen. Men stelt 
vast dat in deze gewesten het ver
lies van de C.V.P. (soms was daar nog 
winst) met dat van de liberalen 
(zelfde opmerking) niet volstaat om 
de winst van de V.U. te verklaren. 
En dat, zoals in St. Niklaas, de op de 
B.S.P, veroverde stemmen soms aan
zienlijk waren. De niet vermelde arron
dissementen vertonen geen dergelijk 
beeld : daar kwam de V.U.-winst door 
verlies van de C.V.P. (bv Brugge) of 
van de liberalen (bv. Aalst). De Lim-

TABEL I 

ARBEIDERS 

Liberalen 
ABVV 
ACV 

BEDIENDEN 

Liberalen 
ABVV 
ACV 

1958 

3,50 
57,20 
S8,40 

5,J,0 
U,50 
i9,70 

verkiezingen van 1963. Daar waren de 
percentages voor de verkiezing van de 
Ondernemingsraden (zoals hierbij 
aangegeven in tabel I ) . 

De achteruitgang bij de socialisten 
is gevoehg. Men zal opwerpen dat 
hierdoor nog niet wordt bewezen, dat 
die achteruitgang aan de V.U. zou 
ten goede kunnen komen Nochtans, 
en dat is een feit dat door vele vrien
den uit het oog wordt verloren, heeft 
de VU in het verleden reeds stem
men van de B.S.P afgewonnen op 
talrijke plaatsen Daar het hier een 
belangrijk punt betreft, waardoor 
o.m. de noodzaak van een vooruit
strevend sociaal program voor de V.U. 
nog eens extra wordt aangetoond, 
loont het de moeite de juiste cijfers 
even nader te belichten voor de 

TABEL ü 

Antwerpen 

Mechelen 

Roeselare 

Kortrijk 

Genl-Eeklo 

SI.-Niklaas 

Oudenaat de 

Ji ' s * VOOR UW UEVEN - UW AUTO - UW HUIS • UW MEUBELEN 

MaaW gebruik van de Fiskale toegestane Ve rmmder ing . 

Raadpleeg ons. U zult er baat bij vinden. 

En bovendien vergeet het N O O I T : 

VLAMINGEN verzekeren zich steeds bij Vlamingen . 

De Belgische Leus weze ook de U w e : 

Eendracht maak t Macht . 
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1963 

i,93 
5i.27 
i0,80 

6,88 
40,9$ 
52,20 

Verschil 

+ l,iS 
— S,9S 

+ 2,1,0 

+ l,i8 

— S.58 
+ 2,50 

burgse arrondissementen leenden zich 
moeilijk tot vergelijking, gelet op het' 
kartelsisteem in 1954, evenmin als 
Brussel, waar de andere partijtjes in 
1961 grote winst boekten. 

Wij menen dat de feiten voor zich
zelf spreken. Het ter plaatse t rappe
len van de B.S.P. aan de ene kant, 
waar de malaise groter Is dan een 
oppervlakkig toeschouwer zou ver
moeden, en de hiervóór vermelde ci j 
fers aan de andere kant, tonen dui
delijk aan dat het een fabel is, als 
zouden de Vlaams-nationalisten geen 
kansen hebben om stemmen van de 
B.S.P. af te nemen. 

Integendeel zijn de kansen hoger 
dan ooit, vermits de socialisten in de 
regering alles behalve socialistisch 
waren op tal van belangrijke punten 
(bv de miljarden van de landsverde
diging), en in de B.S.P. zelf de 
Vlaamse jongeren beginnen te besef
fen dat ze daar niet thuis horen. 

Een handige propaganda van de 
V.U., samen met een eerhjk en open 
sociaal program, moet resultaten 
kunnen afwerpen Wij moeten een 
jonge partij stellen tegenover een 
verouderd en verstard administratief 
apparaat. Wij moeten onze eerlijk
heid en ons Idealisme stellen tegen
over de postjesjagerij en de korrup-
tie. Wij moeten onze sociaal-ekono-
mische dinamiek, waarin de volksge
meenschap in haar geheel wordt be
schouwd, stellen tegenover een dok-
trinaire klassenstrijd Wij moeten 
ons volks-nationalisme stellen tegen
over de vage romantiek der Inter
nationales. 

Wij moeten ten slotte één van onze 
grootste troeven spelen : onze plura
listische partij van gelovigen èn vrij
zinnigen, van zwarten èn witten, van 
loontrekkers èn zelfstandigen, tegen
over de verzuiling van de kleurpoli-
tiekers. 

Dan zullen vele kiezers der kleur-
partilen. ook van de B.S.P., in 1965 
op de V.U. wedden. 

E siosse 

Hoofd V.U-Studiedienst 

Evolutie 1954-1961 per arrondissement 
VV BSP+KP CVP LIB ANDERE 

54 
61 
54 
61 
54 
61 
54 
61 
64 
61 
54 
61 
54 
61 

4,S8 
8,28 
6,99 
7,12 
S,?S 

5,24 
1,00 
2,52 
2,72 
7,25 
4,57 
7,71 
1,39 

2,41 

41,96 
40,47 
34,89 
S4,S6 
24,02 
22,57 
34,70 
33,13 
31,06 
29,90 
31,52 
28,68 
28,53 
27,67 

42,19 

40,49 
49,69 
49,72 
67,85 
67,80 
55,29 
56,31 
53,25 
50,57 
57,96 
56,57 
49,03 
48,96 

8,81 
9,60 
8,43 
8,80 
4,40 
4,39 
7,93 

8,04 
12,24 
11,60 
5,95 
7,04 

SI,05 
20,96 

2,76 
1,16 

— 
— 
— 
— 

1,08 

— 
0,73 
0,68 

— 
— 
— 
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