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ABONNEER N U ! 
ï o t einde 1964 kost een abonnement op ons 
•weekblad 110 F ; wij hebben postrekening 
1476.97 op naam van Volksunie, Brussel 1. 
En dan durven we toch verwijzen naar de 
prijzen van de andere weekbladen. Kent U ééa 
enkel onafhankelijk weekblad dat te verkrij
gen is aan de abonnementsprijs van nauwelijks 
4 F per nummer ? Wij houden vast aan deze 
sociale prijs, omdat bij ons het verspreiden 
van onze gedachte primeert. Maar dan moet 
ook iedereen die denkt en voelt zoals wij, ons 
daarbij steunen ; anders gaat het niet. Wij 
hebben niet de advertenties van het groot
kapitaal, noch de onbeperkte mogelijkheden 
van de sindikalisten. Wij zijn vrij en onafhan
kelijk ; daarom rekenen wij op U, die ook vrij 
en onafhankelijk wilt blijven l 

SCHELDE -

LAPPEN ZIJ LEVENSBELANG 
VAN DE ANTWERPSE HAVEN 
AAN HUN POLITIEKE LAARS? 
DE VOLKSUNIE-FRAKTIE VAN DE KAMER 

BETREURT DAT DE KOMMISSIE VOOR BUITENLANDSE 

ZAKEN, SAMENGEROEPEN OM TE STEMMEN OVER 

HET VOOR DE HAVEN VAN ANTWERPEN ZO BELANG

RIJK WETSONTWERP HOUDENDE GOEDKEURING 

VAN HET VERDRAG MET NEDERLAND OVER DE 

SCHELDE-RIJN-VERBINDING, DEZE STEMMING ALS

MEDE DE GOEDKEURING VAN HET VERSLAG VAN DE 

HEER DELWAIDE, VERDAAGT; 

BETREURT DAT VAN DE ANTWERPSE MANDATARIS

SEN, LID VAN DE KOMMISSIE VAN BUITENLANDSE 

ZAKEN. ALLEEN DE HEREN DELWAIDE EN VAN DER 

ELST AANWEZIG WAREN. TERWIJL DE HEREN HUYS-

MAN5, TINDEMANS EN VAN EYNOE DE AANGELEGEN

HEID TE WEINIG BELANGRIJK VONDEN OM AANWE

ZIG TE ZIJN; 

STELT VAST DAT DAARENTEGEN HAAST ALLE W A a i S E 

LEDEN VAN DE KOMMISSIE AANWEZIG WAREN EN 

EENSGEZIND OM DE VERDAGING TE EISEN; 

WAARSCHUWT TEGEN DE AGITATIE DIE THANS VAN 

WAALSE ZIJDE OP TOUW GEZET WORDT TEGEN DIT 

VOOR ANTWERPEN LEVENSBELANGRIJK VERDRAG. 

NADAT ANTWERPEN ZICH AKKOORD VERKLAARD 

HAD MET DE DOOR DE WALEN GEWENSTE VERWIJ

DERING VAN DE STOP VAN TERNAAIEN EN DE WA

LEN OP DIT PUNT REEDS VOLDOENING BEKOMEN 

HEBBEN; 

VRAAGT DE SPOEDIGE BEHANDELING EN GOEDKEU

RING VA'1 HET VERDRAG. 

17 JUNI 1964 

i l l 
iiil|iiii lililiili! 

II' 1 BI 
f: "I 

'iSBiSüüiisi:; 

» ,.| 

DEZE WEEK 

hlz, 3 - tilnanderen in het verweer* de strijd tegen ge-
hiedsroof» hlz. 4 - open hrief aan een waals klavertje' 
vier, hlz. 5 - westvlnamse ontmoetingsdag; dnorhraak-
manifestatie van de volksunie te diksmuide. hlz. 6 • de 
volksuniekongresspn en de zelfstandigen : zo staat het 
in onze hesluiten. hlz. 7 - de grond die nooit loog: lijf' 
eigenen vandaag, de ondernemingsraden, hlz. 8 - in 
limhurg wordt niet alleen steenkool gedolven, hlz, 16 -
dringerder dan ooit : amnestie! 



2 DE VOLKSUNIi 

JEUGDBEWEGING 
ITrienden, 

In uw blad van 6 Juni eist le-
«er J .S. he t monopolie van 
Vlaamsgezindheid op voor de 
Blauwvoetvendels. 

Mag ondergetekende een ander 
klokje laten lulden en een per-
Boonlijk voorbeeld aanhalen? 

Voor zover J.S. zou twijfelen 
aan mijn Vlaamse overtuiging : 
Ik was 10 jaar bij de « Zilvermeeu
wen » ia Brussel (waarvan de 
stichting wellicht het eerste 
Vlaams - nationale heropleven na 
de oorlog betekende), op een ogen
blik dat dit nog als zeer verdacht 
werd beschouwd in kolleges en 
atenea. Daarna ging ik over naar 
de scouts (in akkoord trouwens 
met de groepsleider van de Zilver
meeuwen) om met mijn makker 
(zoon van een t witte », en — 
toen tenminste — nog niet 
Vlaamsgezind) een Vlaamse 
Bcoutsgroep te stichten in een 
Brusselse randgemeente waar toen 
een Pranse scoutsgroep was. 

Thans n a 5 jaar is in die ge
meente, naast de Ctiiro, een bloei
ende groep van het W K S (Vlaams 
Verbond der Katolieke Scouts) en 
W K M (Melsjesgidsen). De Franse 
scoutsgroep is gedeeltelijk ver
huisd naar Brussel, gedeeltelijk 
door W K S oi)geslorpt. Welnu, met 
een « Vlaams - nationale » groep 
hadden we nu wellicht 3 man en 
een paardekop bereikt! 

Ofwel halen we de kinderen en 
de kinderen van de kinderen van 
nationalisten bijeen om het ene, 
echte, zuivere en onverdeelbare 
Vlaamsgezinde jeugdverbond te 
maken en dan moeten we morgen 
niet blelren als de massa weer 
niet met ons is. Ofwel gaan we 
naar de massa van de jeugd om 
die teveroveren (ook al is dat 
moeilijk en al vliegen we misschien 
buiten). De jeugdbewegers van 
vandaag zijn de stemgerechtigden 
van morgen : de VI. - nationale 
JongerMi moeten bereid zijn om 
In de niet - echte, 2wivere, enz. 
Vlaamse jeugdbewegingen hun 
taak op te nemen en de leden 
(trachten) Vlaamsgezind te ma
ken. Alleen dan zal dit publiek, 
eens de jeugdbeweging achter de 
rug, voor de V.U. te winnen zijn. 
Anders blijft de V.U. ter plaatse 
rondtrappelen in het reeds ver
melde kringetje van de kinderen 
en de kinderen van de kinderen. 
Is het overigens toeval dat de 
jongeren die ik ken in het V.U.-
bestuur, MiK Babyion en Walter 
Luyten, uit W K S en KSA komen? 

J.S. is wel zeer goed op de hoog
te als hij zegt dat chiro en scouts 
op nationaal vlak unitair zouden 
zijn. Dat wisten CJoppieters en Van 
Haegendoorn (die toch ook wel 
wat verdiensten hebben) zeker 
nog niet toen ze vej-bondsleiders 
van het W K S waren? Wat be
treft de scouts : W K M werkt se
dert jaren onafhankelijk van de 
Waalse vleugel, en W K S werkt 
van lang voor de oorlog naast de 

F S C ' (Federation des Scouts Ca-
tholiques). 

Waar de leiders van de scouts 
waren tijdens de .3 betogingen? 
Dat moet J.S. maar eens vragen 
aan de verantwoordelijken van 
het Vlaamse Aktiekomitee m die 
randgemeente. Hij kan terzelfder-
tijd navraag doen wie het plak-
en kalkwerk verzorgde m die 
randgemeente, wie er voor in de 
bak vloog, wie slaag kreeg van 
de nakkers, bij wie de Bob binrf'en-
viel (terwijl de zonen-leiders op 
kamp waren). 

H.O. - Strombeek-Bever. 

VERDEDIGER 
Mijne Heren, 

Met groot genoegen hebben wij 
kunnen vaststellen dat de hande
laars te Wib-!jk een hardnekkige 
verdediger hebben gevonden in de 
persoon van de voorzitter der 
plaatselijke afdelmg Volksunie. 

Wij danken hem dan ook om 
zijn zeer gewaardeerde tussen
komst in de verdediging van on
ze belangen tijdens de publieke 
debatten op het gemeentehuis. 
Wij zullen dit zeker tijdens de 
aanstaande verkiezingen geden
ken. -

K.D. - Wilrijk. 

VAKBOND 
Geachte Redaktie, 

Gevolg op het schrijven van 
J.W. Wommelgem en J.W. Genk, 
zou ik hier een lans willen breken 
voor het A.V.V. Inderdaad, het 
gaat niet op lid te -sijn van een 
Vlaamse ziekenkas alleen en ver
der maandelijks zijn goede geld 
af te dragen aan de een of an
dere kleurvakbond, zoa's dit het 
geval is met vele V.U.-leden en 
zelfs V.U.-militanten' en -propa
gandisten. 

Deze kleiurvakbonden zijn toch 
in werkelijkheid mantelorgy.nisa-
ties en steunpilaren van de onder
scheidene politieke kleui'partijen. 
Dit werd onlangs nog ten overvloe
de bewezen door de omzendbrief 
van het A.C.W. Mechelen aan de 
kaderleden en mili tanten van de 
onderscheidene christelijke sociale 
organisaties, waarbij deze laatsten 
verboden werd mede te werken 
aan om 't even welk initiatief voor 
een Vlaamse lijst bij de gemeente
verkiezingen De totale medewer
king der organisaties ten voordele 
van de CVP-lijsteii werd ander
zijds in het vooruitzicht gesteld 

Beter is het al, deel uit te ma
ken van een onzijdig en onparti j
dig sindikaat. Maar ook dat biedt 
op Vlaams gebied geen waarborg. 
Slechts één enkele vakorganisatie 
kan mijn inziens in aanmerking 
komen voor een overtuigd Vlaams
nationalist : het Algemeen Vlaams 
Vakverbond, de enige vakbond die 
openlijk durft uitkomen voor zijn 
Vlaams-zijn, he t , enige sindikaat 
dat zich uitspreekt voor federalis

me, maar dat anderzijds als sindi-
kaat buiten alle partijverband 
wenst te blijven, dit vooral om 
praktische redenen. 

V.L. - Schaarbeek. 

CHIRO EN Z&NGFEEST 
Mijne heren. 

Om der waai'heids wille, deze 
kleine rechtzetting. 

Gezien ik niet tot de chiro be
hoor en er . dus evenveel als de 
heer J.S. vrees van af te weten, 
zwijg ik er liever over. 

Wat meer helderheid echtei- in
zake « nationale » scoutsgroeperin-
gen. De katolieke scouts (die ver
uit het grootste deel der Belgische 
scouts groeperen) werken in twee 
volledig autonome vorenigingen : 
W K S (VI.) en FSC rwaals ) . Wat 
niet betekent dat zij tegen elkaar 
werken. Of moet een goed Vlaming 
tegen de Walen zijn? Daarenbo
ven ben ik in mi]n scoutstroep 
(reeds acht jaar lid) nog nooit ge
tuige geweest van de doe- de heer 
J.S. vermelde « druk » en deemoe
dige « buig-fenomenen ». In ande
re groepien schijnt dit evenmin 
voor te komen. (Wij kunnen dit 
te weten komen omdat kontakt 
tussen verschillende scoutsgroepen 
vooralsnog toege'aten blijft.) 

Ik moet tot mijn grote spijt 
vaststellen dat (ongegronde) broe
dertwist en schande nog niet uit 
ons Vlaamse volk zijn gebannen, 
mijnheer J.S. Spijtig. Vooral voor 
de Vlaamse zaak! 

J.IJ . - Leuven. 

ONBEKWAMEN 
Eindelijk is het zover. 
De uitslagen van het speciale 

vergelijkend examen tot de betrek
king van opsteller bij het Ministe
rie van Financiën zijn gekend. 

Thans is het oordeel der z.g.z. 
superieuren over ons werk bekend. 

Voor weinigen is dit oordeel 
gunstig, voor zeer velen ongtmstig. 

Dit bewijst dat er een groot aan
tal domkoppen als klerk in dienst 
zijn bij het Ministerie van Finan
ciën. 

Dit bewij,5t tevens dat de taken 
van opsteller of nogerop door ons 
in het verleden zeer onbehoorlijk 
werden uitgevoerd. 

Het is onbegrijpelijk noe er in 
het verleden geen chaos is ont
s taan in die diensten waar wij ar
beidden. 

Wij die van on^e oversten zo 
dikwijls de taaK hebben ontvan
gen, hun werk op te knappen. 

Wij waarvan thans bewezen is 
dat we onbekwaam zijn een dege
lijk voorste' naar voren te bren
gen (dat tot de bevoegdheid be
hoort van onze oversten) tot de 
herinrichting van het kantoor we
gens de te enge behuizing. 

Willen wij soms beweren dat de 
verbetering der examens een ko
medie is geweest? 

De « feiten » bewijzen dat wi^ 
het verkeerd voor hebben. 

Alles is eerlijk, objectief en op 
een Belgische manier gebeurd. 

Er zijn klerken die bij vroegere 
examens voor opstel meer d a n 
80 % der pimten behaalden, die 
niet geslaagd zijn. 

Er zijn integendeel klerken die 
tijdens hun schoolplicht geen op
leiding hebben genoten in de Ne
derlandse taal , die zelfs hun stu
die in Kongo hebben gedaan in 't 
F rans ; zij zijn geslaagd. 

Wij mogen gerust zijn : alles is 
In perfecte orde verlopen. 

Het is geen loterij geweest, met 
80 F als inzet. 

Er is vooraf niet bepaald ge
weest, hoeveel en wie _mocht luk
ken. 

Er Is geen aanpassing der uit
slagen van de Nederlandstaligen 
aan die der Franstaligen gebeurd. 

Er is geen reukske aan. 
Alles is openbaar en oprecht ge

beurd. 
Of huurde nie goe! 
Misschien komt er nog wel eens 

een gelegenheid dat we voor het 
zotteken kunnen dienen. 

Dtis troost U, de loten zijn niet 
duurder dan 80 F. 

Een die er bij is. 

MOTIE 
De besturen van de afdelingen 

Jette, Molenbeek en Ganshoren-
Koekelberg, aangesloten bij de 
Volksunie kanton Molenbeek, op 
11 juni in spoedvergadering bij
eengeroepen : 

Stellen met ontzetting vast dat 
de regering Belgische soldaten on
der het mom van technici naa r 
Kongo stuurt om het korrupte en 
dictatoriale regime Adoela tegen 
de volksmassa in stand houden. 

Stellen vast dat deze militaire 
hulp onder het voorwendsel ge
beurt, de belangen van landgeno
ten in Kongo veilig te stelten doch 
in werkelijkheid er op gericht is 
Amerikaanse en Belgische finan
ciële belangen te vrijwaren. 

Vi-ezeil dat deze militaire bedrij
vigheid door de Belgen met de re
gering Adoela te vereenzelvigen, 
voor gevolg zal hebben de woede 
van het Kongolese volk tegen onze 
landgenoten in Kongo te richten, 
d.i. precies die mensen die men 
voorwendt te willen beschermen. 

Wijzen op de zware financiële 
lasten van een militaire operatie 
in Kongo. 

Verklaren dat de Vlamingen 
geen tweede maal de zondebok van 
de Belgische koloniale politiek 
wensen te worden en eisen de te
rugtrekking van alle Vlamingen 
uit Kongo. 

Zetten hun leden ertoe aan met 
alle middelen de noodlottige Kon-
gopolitiek van de regering Spaak-
Lef èvre te bestrijden en het stand
punt van de Volksunie Molenbeek 
aan de openbare opinie bekend te 
maken en gaan over tot de dag
orde. 

CHIRO EN 

VLAAMSGEZINDHEID 
Mijnheren, 

De eerste regel der Belijdenl» 
van de chirojeugd luidt : « Ik ben 
een Vlaamse, jonge kristen! » 

Buiten de missielanden, waar 
zij door de Vlaamse missionariss-
sen werd gesticht, bestaat de chi
rojeugd in Vlaanderen. I n Wallo. 
nië kennen wij een gelijkaardige 
werking (op basis van parochiaal 
gemeenschapsleven), het P.N.P. 

Van 20 tot 24 april ]1. vond te 
Berlijn he t Fimcap-kongres plaat» 
met chirojeugd, P.N.P., pa t ronaats
werkingen in Frankrijk, Duitsland, 
Nederland. Zwitserland, I tal ië en 
Kongo, allen op voet van gelijk
heid, met eigen nationaal inzicht. 

Op he t zangfeest is chirojeugd 
geen onbekende en helpen hondeir-
den jongens en meisjes sedert la<-
ren, in jeugdbewegingsverband, 
bij de praktische uitbouw ervan. 

'n Bewijs : alle dagbladen ver-
mel4den dat chirojeugd 'n sterke 
afvaardiging zond dit jaar, alhoe
wel Top 64 door spijtig samenval
len der data samenviel. En er 
werd flink geapplaudisseerd. 

I n de marsen te Brussel en t e 
Antwerpen stapte de meerderheid 
der nationale leiding op en werd 
een oproep in alle bewegingsbla-
den gepubliceerd. 

Dezelfde belangstelling golden 
de IJzerbedevaarten. 

Minder opvallend is het gewone 
zondagswerk van de chiro aan de 
taalgrens (wie in de vrije tijds
besteding Vlaams denkt en doet, 
blijft Vlaams!i en over heel ons 
Vlaamse land. Toch is het niet 
minder doeltreffend! 

Natuurlijk zou het veel pret t i 
ger werken zijn bij een op voor
hand geselectioneerd publiek als In 
de uitgesproken Vlaams-nationale 
jeugdbewegingen, vermits daa r 
meer spectaculair « Vlaams » kan 
gehandeld en gesproken worden. 
CThirojeugd zit evenwel te prut te
len in alle lagen van de maa t 
schappij (is immers geen standen
organisatie) en wil het Vlaamse 
volk breed - uit bewust maken van 
eigen waarde. Dit kost tijd en ge
duld. 

Is dan dorre, afbrekende kritiek 
gerechtvaardigd? 

Laten we eerbied hebben voor 
mekaars werk (ook als we he t min
der goed kennen) en de handen 
In mekaar slaan. Vlaanderen éént 
Ramen open, geen muffe kaste-po-
htiek! 

M.K. - Ekeren. 

De redaktie d r a a r geen »erant» 
woordelllkhelö voor if mhoud der 
gepubliceerde lezersörleven Ze o»-
houdt zlcü tiet -ecnt ran «etiz*- en 
inkorting voor Over de lezersru-
brtett wordt geen orlefwisseltng 
gevoerd. 

De m e e s t p r e c i e z e e n 

v o l l e d i g e t a a l g r e n s i n f o r m a t i e 

vindt V In 

« D E ZUIDNEDERLANDSE TAALGRENS 
IN HET BELGISCH PARLEMENT » 

128 blz. - 19 g e d e t a i l l e e r d e k a a r t e n . 
P r i j s 50 fr 
B e s t e l l e n door s t o r t i n g 
o p P C R 1476,97 v a n V o l k s u n i e - B r u s s e l 1 of 
o p P C R 5371 46 v a n P M a r t e n s L e d e b e r g 

Weg met de lorgen 
Besrherm uw goederen 
Dek uw verantwoordelijkheid 

t(PI\STAISTIA 
WIM MAES 
Grote Steenwep 165 - Berchem (Ant). 
Telefoon (03) 39 92 06 
Brand - Leven FamillaiJ - Ongevalleo 

GRONDE 
G R U I T R O D E 

O V E R P E L T 

N E E R G L A B B E E K 

H E L C H T E R E N 

O O S T M A L L E 

W E E L D E 

R I J K E V O R S E L 

S T J O Z E F R I J K E V O R S E L 

R e c h t s t r e e k s v a n e i g e n a a r 

IN 

B E E R S Ë 

S C H O T E N 

M O R T S E L 

O P O E T E R E N 

K A L M T H O U T 

E D E G E M ( M o l e n v e l d ) 

D I L Z E N 

Z O N D E R E I G E N 

ROLUS&VANDERPAAL 
Jan van Rijswijklaan 62 
Antwerpen 
Telefoon : 38 .91 .24 
Direktie : Rudi van der Paal 

HERMES 

SCHOOL 

54 Zuidlaan 

211 M Lemonnlerlaan 
T e l e f o o n i 1 1 0 0 . 3 3 

B r u s s e l 

* 
VOLLEDIGE 
S E K R E T A R I A A T -
K U R S U S 

Algemene bandelsopleldin? 
Schoolgeld aiaxlni. 
8.000.- fr per laar oï 
3 maal 3 000.-fr 

met recht op Kindergeld 

De school waar Vlamingen 
zich thuis voelen 

Beter en voordeliger 



M VOLKSUNIE 

VLAANDEREN 

IN 

HET 

VERWEER 

In vorige bijdragen hebben wij bondig de jarenlange strijd geschetst 

tegen de talentelling, die in feite een strijd was tegen gebiedsroof. 

T o e n het par lement begin 1961 on tbonden werd was het officieel s tand

pun t van de regering nog steeds dat de talentelling verdaagd was . 

De verkiezingsoverwinning van de Volksunie gaf toen de doorslag en in 

de regeringsverklaring van 2 mei 1961 werd niet meer gesproken over 

de talentelling, wel over het vastleggen van de taalgrens, in zeer vage 

bewoordingen werd ook gezegd dat de regering « zou pogen een oplos

sing te vinden voor de randgemeenten rond de Brusselse agglomeratie ». 

DE STRIJD TEGEN GEBIEDSROOF 

Hiermee was de bedreiging van de 
talentelling van de baan, maar niet 
de bedreiging van nieuwe gebiedsroof! 
Men gaf zich zeer goed rekenschap 
da t de vastlegging van de taalgrens 
aanleiding kon geven tot gebiedsroof 
zonder talentelling en dat de rand
gemeenten bedreigd bleven. 

MINISTER GILSON 

Bij de vorming van de regering 
was het reeds duidelijk dat de post 
van minister van binnenlandse zaken 
zeer belangrijk zou zijn, vermits deze 
problemen alsmede de aangekondigde 
oplossing der Vlaams-Waalse geschil
len onder de bevoegdheid vielen van 
deze minister. De Vlaamse C.V.P.-ers, 
in plaats van deze belangrijke mi
nisterportefeuille op te eisen voor een 
betrouwbaar Vlaming, aanvaardden 
de benoeming van de franstalige 
Brusselse C.V.P.-er Gilson, die een 
vlaamshater Is, een hardnekkige vij
and van al wat Vlaams Is en die als 
minister van landsverdediging de 
taalwet in het leger met alle middi -
len gesaboteerd had. Dit was reeds 
een eerste zware politieke fout, een 
eerste kapitulatie waarvan de gevol
gen te voorzien waren : minister 
Gilson zou alles doen wat in zijn 
macht lag om de Vlamingen te be
dotten. Dit is sedertdien door de fei
ten ruimschoots bewezen, maar de 
man geniet nog altijd het vertrouwen 
van de Vlaamse C.V.P-ers spijts de 
sabotage van de aanstelling der taai 
kommissie, het schandaal van de 
vice-gouverneur van Brabant die 
zelf de wet niet naleeft, het geval 
van de wijk La Corniche. enz... Mi
n i s t e r , Gilson mag dit alles onge
straft doen met de stilzwijgende 
goedkeuring en de feitelijke steun van 
de Vlaamse C.V.P.-ers. die alleen bui
ten het parlement protesteren ' 

VLAAMS FRONT 
In het Vlaamse land was na de 

verkiezingen van maar t 1961 ten ge
volge van de doorbraak var de 
Volksunie de strijdbaarheid aan
zienlijk toegenomen en onder de lei
ding van het Vlaams Aktiekomitee 
werd nu een grootscheepse aktie op 
touw gezet. 

Er ontstond in Vlaanderen een 
yiaams front rond elementaire be

ginselen waarover ieder bewust Vla
ming het eens moest zijn : de on
aantastbaarheid en de homogeniteit 
van het Vlaamse volksgebied. Geen 
gebiedsroof meer ten nadele van 
Vlaanderen. Geen taaifaciliteiten, 
geen privilegies meer voor fransspre-
kende minderheden in het Vlaamse 
land. 

Vooral het zeer groot belang van 
de verdediging der randgemeenten 
tegen verdere verfransing, het indij

ken van het Franse taalimperialis-
me rond de hoofdstad werd ingezien 
en beklemtoond. 

In het teken van deze objectieven 
stond de eerste marsj op Brussel. 

DE EERSTE MARSJ 

OP BRUSSEL 

Op 22 oktober 1961 werd te Brussel 
een massale Vlaamse betoging ge-

VAN MARSJ TOT MARSJ: HET VOORTSCHRIJDEND 
VERRAAD VAN DE VLAAMSE C. V. P. 

houden. Tienduizenden en tiendui
zenden Vlamingen marsjeerden 
tuchtvol door de grote lanen in gro
te eensgezindheid. 

Op deze eerste marsj waren naast 
al de parlementairen van de Volks
unie, een vijftigtal Vlaamse C.V.P.-
mandatarissen aanwezig, die van op 
de trappen van de Beurs de betoging 
schouwden. Door hun aanwezigheid 
en ook door de pers van C.V.P.-strek-
king verklaarden zij zich akkoord 
met de eisen waarvoor betoogd werd. 
Hierover was trouwens vóór de beto
ging onderhandeld. 

Wanneer echter een jaar later, op 
14 oktober 1962. de tweede marsj op 
Brussel plaats greep en uitgroeide tot 
een van de machtigste manifestaties 
ooit in de hoofdstad gehouden, wa
ren de Vlaamse C.V.P.-mandatarissen 
op twee na er niet meer bij. Onder
tussen waren de zaken in het parle
ment reeds mis gelopen en hadden 
zij de Vlaamse eisen reeds verloo
chend, zodat het hen onmogelijk ge
worden was zich nog te vertonen op 
een Vlaamse oetoging, Zii wisten 
trouwens reeds dat zij nog verder 
zouden gaan op de weg der kapitula-
ties, der toegevingen, ja van het ver
raad : het verraad aan het Vlaams 
minimumprogramma. 

DE VERANTWOORDEUIJICHEID 

Rond dit Vlaams minimanipro-
gramma was zoals gezega een Vlaams 
eenheidsfront tot stand gekomen de 
Vlaamse openbare mening stond ach
ter het Vlaams aktiekomitee en de 
Vlaamse parlementairen konden zich 
gesteund voelen door hun kiezers. 
Niettemin zijn zij het die op bescha
mende wijze tekort geschoten zijn en 
dan ook verantwoordelijk voor de 
nederlaag, waardoor een enige kans 
verkwanseld wero, . 

Deze massale manifestaties hebben 
door net uitblijven van het verwach
te resultaat, door de mislukking in 
het bereiken van de vooropgestelde 
objectieven, bewezen dat .''e idee van 
drukking uitgeoefend door organisa
ties bulten de partijpolitiek een illu-
zie is. Alleen een politieke partij, die 
de andere partijen rechtstreek." en 
doeltreffend aanvalt kan drukking 
uitoefenen Alleen stemmenverlies en 
zetelverlies doen pijn en worden ge
voeld. 
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aan de heren Bohy, Cornet, 

Dejace en Willot, 

Waals klavertje-vier. 

Mijne Heren. 

Op het eerste zicht is er weinig gemeenschappen|ks wat n 
l ind t . Uw wiegen stonden - res>pektievelijk te Waver, Luttre, 
Luik en Rebecq - niet alleen in de ruimte maar ook in de tijd 
een flink stuk uit mekaar. Uw sociale en politieke geografie 
wordt bepaald door strakgetrokken grenzen : als advokaat, 
geneesheer, onderwijzer en bediende zijt gi] terecht gekomen 
respektievelijk in de B.S.P., de P.V.V., de K.P.B, en de C.V.P. 
Met uw vieren vormt gij een in zijn verscheidenheid schijnbaar 
zeer heterogeen gezelschap. Een grote gemeenschappelijke noe
mer hebt gij echter allemaal : gij zijt Walen. 

Uw sociale en politieke verscheidenheid heeft meegebracht 
dat gij deze week alle vier in de Kamer over een en hetzellde 
onderwerp verschillende dingen hebt gezegd. Uw gemeenschap
pelijke noemer zorgde echter voor een onmiskenbaar eenslui
dende ondertoon, Aan één en dezelfde Waals stam ontsproten, 
•waart gij gelijk het spreekwoordelijke klavertje-vier waarvan 
men zegt dat het zeldzaam is en geluk bip^iengt. 

Zeldzaam alleszins in die zin dat het een bijna onmogeli|ke 
taak is, in het Belgisch parlement vier verschillende Vlaamse 
blaadjes op één enkele gemeenschappelijke stam te verenigen. 
Gelukbrengend vervolgens, omdat een dergelijke eensge^indheid-
over-alle-hmderpalen tot nogtoe steeds de 'cracht en de voor
spoed van het Waalse volk heeft gewaarborgd Om die zeldzaam
heid en dat geluk kunnen wij Vlamingen - die meestal van de 
klaver naar de biezen worden gestuurd u wel beni|den. 

Hoe zijn wii er toe gekomen, in uw doorluchtig \jeitdl deze 
week het klavertje te herkennen ? Wij hebben het gehloemleesd 
(ot : lazen het bloem ?) uit de onovertroffen Annalen van de 
Belgische Kamer der Volksvertegenwoordigers, zitting van dins
dag 16 juni 1964. 

Op die dag heeft de P VV.-er onder u - de man met de 
roomijs-naam Cornet - de B.S.P.-er die minister van Opc^iljare 
Werken is, geïnterpelleerd over de zogezegde vertragingen in de 
uitvoering van de Route de Wallonië en over de even zogezegde 
achteruitgang en achterstelling van de Borinage. De kommunist 
en de P.S.C.-er kwamen tussenbei om hun duit m het zakie te 
doen en - naar parlementaire geplogenheid ~ waren uw aller 
tussenkomsten en antwoorden goeddeels gewijd aan de klassieke 
steken onder en boven water in de richhng \afl uw resjjektieve-
lijke partijen en hun voor de tegenstrever laakbare tekort
komingen. 

Tldel steekspel zonder ernstige verwondingen en gevolgen-
opvoering van een klucht waarin de partijpolitieke bek vechten j 
slechts bestemd was voor de galerij en voor de waarde kiezers 
in Wallonië die van hun poulain hun kleurslogans willen horen. 
IJdel steekspel dat voortdurend onderbroken werd dnnr de/ellde 
zin uit Vier monden : « Maar, waarde heer, u versterkt mnn 
betoog » of « Waarde kollega, u zet mijn interpellatie \oo i t » of 
« r voorkomt, miinheer, mijn antwoord ». 

Want over de grond van de zaak waart gij het hntroere'nd 
eens : de Borinage en de route de Wallonië en gans Wallonië 
hebben dit en dat nodig en moeten dit en dat en wel in blik-
semtempo. Leerzaam schouwspel vooi uw Vlaamse kleurpolitieke 
kollega's die er de voorkeur aan geven, om de zes maanden de 
nieuwe eerste spadesteek voor de E-3 gaan bij te wonen inplaats 
van eens ge/femenlijk en krachtdadig van leer te trekken, des
noods eveneens met een oppervlakkig bekvechteiijtie voor de 
galerij. 

Omdat bij ons de bladeren zó ver van mekaar staan dat zij 
geen beset meer hebben van de gemeenschappelijke stam en 
omdat het bij u andersom is, was het vinden van het klavertje-
vier deze week voor Wallonië voor de zoveelste maal een geluk, 
terwijl meteen de zeldzaamheid in de Vlaamse klavervelden een 
•\eeg teken was voor gans Menapie. 

TAALWET D O D E LETTER 

Tot deze vaststelling komt 
K. De Witte in de «Gazet 
van Antwerpen» van 11 ju
ni, wanneer hij het antwoord 
ontleedt dat minister Gilson 
gaf aan senator Sledsens. 
Deze vroeg, dat er van 1.9 63 
af rekening zou gehouden 
worden met de benoemingen, 
om het beruchte paritair e-
venwicht te bepalen In de 
administratie van directeur 
af Gilson antwoordde dat de 
wettelijke bepalingen slechts 
kunnen uitgevoerd worden 
nadat de desbetreffende toe
passingsbesluiten uitgevaar
digd werden En zulks is tot 
op heden nog niet het ge
val... zodat de taalwet van 
1932 nog geldt. 

De « Gazet » besluit : « Als 
deze interpretatie juist is wat 
te betwijfelen valt dan is de 
taalwet inzake administta-
tie een enorme foppenj Want 
dan kan men de beloofde nu
merieke gehjkheid en de 
vorming van een tweetalig 
top-kader blijven uitstellen, 
door simpelweg geen uitvoe
ringsbesluiten uit te vaardi
gen Net zoals men na 1932 
heeft gedaan », 

Was het de C V P niet, o 
« Gazet van Antwerpen », die 
op de grote voordelen van 
deze taalwet heeft gewezen ? 

ROUTE DE WALLONIË, 

In het juninummer van 
« Cahiers d'Information », 
uitgegeven door de Hene-, 
gouwse afdeling van de 
Waalse Ekonomische Raad, 
wordt door de Walen steen en 
been geklaaed over de ver
traging der werken en aan
bestedingen van de Route de 
Wallonië. Stel u even voor 
dat voor de toewijzingen 
reeds een half jaar vertra
ging werd opgelopen in 1964. 

Het is goed te merken wie 
hier m dit land de verwende 
broertjes zijn. De Vlamingen 

zouden maar wS,t blij op
springen, moesten de grote 
werken in Vlaanderen slechts 
een half jaar vertraging op
lopen I Of moeten we terloops 
aan de snelweg Antwerpen-
Aken herinneren die reeds 
lang moest klaar zijn ? Of 
aan het ontwikkelingsgebied 
Zuiderkempen ? En vul zelf 
maar aan... 

B.S.P. VROEGER EN NU 

In een gesprek van een 
V U.-vooraanstaande uit het 
Antwerpse met een B.S.P.-
mandataris liet deze laatste 
zich ontvallen, dat de socia
listen vroeger (vóór de oor
log) zelfs huisbezoeken de
den... 

En toen de V.U.-man hem 
verteMe dat wij het ook nu 
nog doen, in 1964, bleek de 
rode broeder uitermate ver
baasd Hetgeen aantoont dat 
de B.S.P, (en evenzeer de 
C.V.P.) alle werkelijk kon-
takt met het volk en met d 
kiezers verloren. Tenzij 
dan het onrechtstreekse kon-
takt via nevenorganisaties, 
die dikwijls gedegenereerd 
zijn tot logge administraties. 

TIEN JAAR 

EKONOMISCHE GROEI 

IN VLAANDEREN 

Ter gelegenheid van zijn 
lO-jang bestaan publiceert 
de Ekonomische Raad voor 
Vlaanderen onder deze titel 
een brosj uur waarin een o-
verzicht wordt gegeven van 
de ekonomische evolutie van 
het Vlaamse land sedert 10 
jaar. 

Belangstellenden kunnen 
het dokument (60 blz.) be
stellen mits storting van 50 
fr op gironummer 4578 22 van 
de E R V , Ravensteinstraat 
60 te Brussel. 

BEU 

Maar 't kan verkeren, zei 

dio Genes. 

Verle(1en zondaq werd te Dilt<;miiule, tijdens de voorm ddtig van de 
Ontmoetingsdag dei Wesltlaarnse 1 O/ASU/IK;, een onlioeienae hulde 
gebracht aan wi]len ir Jan De Bondl, pionier van het Vlaams naliona-
ti^me in de Westhoett Aan het graf van ome betreurde voorman ireid 
hel wooid gevoerd door i olKsveitegenwoordiqe, dr Leo IVou/t;» (zie 

veislay eldeis in dil blad). 

J 

Is hij het beu ? Zo ziet hij 
er toch uit. Maar wees nu 
eens eerlijk : zelfs de meest 
toegewijde Vlaamse Leeuw 
moet het beu worden als hlJ 
niet minstens eenmaal per 
jaar wordt gelucht. 

Doe het op 11 juli. Hang 
hem aan uw gevel en u zult 
zien hoe hij herleeft als hij 
zijn soortgenoten aan die an-< 
dere gevels in het oog krijgt. 

U hebt er geen ? Schaf u 
dan onverwijld dit onmisba
re huisdier in wol of nylon 
aan op een van volgende 
adressen : Nationale Bevlag-
gingsaktie, Waterstraat 133 
te St Amandsberg', of IJzer-i 

'bedevaartsekretariaat, IJzer^* 
dijk 2 te Diksmuide. 

DE GRONDWETS

HERZIENING 

De drie subkommissies voor 
de grondwetsherziening zija 
met hun werk klaargeko-
men. 

Inzake kulturele autonomie 
blijft men beneden het abso
lute minimumprogramma; er 
IS alleen en uitsluitend een 
adviserende bevoegdheid 
voorzien voor de kul tuurra-
den. Deze beschamende en 
diep - ontgoochelende tekst 
werd in algemene vergade
ring mede goedgekeurd door 
de Vlaamse C.V.P -ers, ver
tegenwoordigers van de a b 
solute meerderheid in het 
Vlaamse land' 

De besluiten van de kom-s 
missies voor decentralisatie 
en deconcentratie en voor de 
grondwettelijke waarborgen 
werden verwezen naar de 
voorzitters der drie traditio
nele partijen 

De vraag dient gesteld f 
waarom trekken de Vlaamse 
vertegenwoordigers op de 
Rondetafelkonferentie zich 
niet teiug? 

Ze kregen en krijgen min
der dan de minste verwacht. 

Het gaat in de verdere be
sprekingen alleen om de 
waarborgen aan de Walen ea 
franstaliaren. 

Maar zij zullen blijven, onze 
Vlaamse «leiders». Zoals op 
Hertoginnedal l 
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DE VOLKSUNIE 

De betoging te Diksmuide. 

IS HET MAAR 

EEN NAAM ? . 

Deze week kwam in het 
parlement o.m. de samen-
Toeging ter sprake van de 
gemeenten Kobbegem, Rele-
gem, Hamme en Bekkerzeel, 
waarvoor weimenende Vla
mingen de naam hadden 
voorbehouden van Sint-Goe
dele, die in die streek werd 
geboren en heeft geleefd. 

De inwoners vrezen ech-
S»r, spoedig het Brusselse 
Sainte Gudule te zullen moe-
horen. Daarom wellicht en 
ook voor het handiger ge
bruik hebben de burgemees
ters van die gemeenten, on
verminderd hun verzet tegen 
de samenvoeging, verzocht 
om de naam van Goedelgem 
(Goedelem of Goedelegem). 

Dat zij gelijk hebben, wordt 
bewesfen door de tussenkomst 
van de Brusselse liberale 
franskiljon De Mundeleer, 
die wel tien maal de naam 
Sainte Gudule è. résonnance 
tres Bruxelloise in de zaal 
slingerde en aldus de proef 
op de som leverde van wat 
men terecht vreest. 

Daarnaast waren er een 

paar «geestige» ministers die 
de naam « te klerikaal » von
den... 

VREEMDELINGEN 

Daar waar het aantal in
woners, zonder onderscheid 
van nationaliteit, in aanmer
king komt voor het bepalen 
van het aantal parlements
zetels in een gewest, willen 
we opmerken dat Wallonië 
(en Brussel) een enorm aan
tal vreemdelingen telt. Op 31 
mei 1963 verbleven er in Bel
gië niet minder dan 310.666 
vreemdelingen. Hiervan zijn 
er bijna 3/4 in Wallonië en 
10 % in Brussel. Zo heeft de 
provincie Henegouwen meer 
dan 12 % vreemde inwoners 
(volgens het laatst gekend 
cijfer van 1961, dat ondertus
sen nog verhoogde). 

Zodat er ettelijke parle
mentairen « au nom du peu-
ple wallon » spreken dank zij 
de aanwezigheid van Turken 
en Spanjaarden. 

V.E.V.-KONGRES 

Gedurende het voorbije 
weekend hield het Vlaams 

Ekonomisch Verbond zijn 
jaarlijks kongres. Uiterst be
langrijke spreekbeurten wer
den er gehouden door V.E.V.-
voorzitter Cappuyns, door dr 
F. Wildiers en door prof. Vle-
rick. 

Voorzitter Cappuyns kantte 
zich tegen de strak unitaris-
tische struktuur van ons land 
en tegen de onsociale taai 
muur in Vlaamse bedrijven. 
Hij kantte zich eveneens te
gen de voorgenomen grond
wetsherziening, omdat de 
Vlamingen niet kunnen aan
vaarden dat een aanvullende 
taalwetgeving zou afhangen 
van speciale meerderheden 
zolang er geen grondige sa
nering is. 

UNIVERSITEIT 

ANTWERPEN 

Dr F. Wildiers hieM een 
warm nleidooi — het hoe
veelste ? — voor een plura
listische universiteit te Ant
werpen. Hij verwees o.m 
naar het feit dat Wallonië 
sinds jaren bevoorrecht 
wordt, omdat het geld krijgt 
voor de Polytechnische Fa-
kulteit te Bergen en voor de 
Arbeidsuniversiteit te Char
leroi. 

Prof. Vlerick verklaarde, 
dat de vernederlandsing van 
het bedrijfsleven een dode 
letter zou blijven indien niet 
dadelijk de sankties tegen de 
overtredingen van de taal
wet worden georganizeerd. 

Het V.E.V.-Kongres heeft 
bewezen, dat een groot deel 
van het Vlaamse bedrijfsle
ven open staat voor de gelui
den van de nieuwe tijd, 
waarin de ekonomie meer en 
meer in funktie van de mens 
en niet omgekeerd wordt ge
zien. 

Het Kongres was een pozi-
tieve bevestiging van het feit, 
dat de Vlaamse gemeenschap 

in haar verschillende gele
dingen harmonischer en de-
mokratischer is dan de 
Waalse. Om van de « Brussel
se » te zwijgen... 

STEMRECHT OP IS JAAR 

Toen de Volksunie in 1962 
uitpakte met haar wetsvoor
stel tot invoering van het 
stemrecht op 18 jaar, keken 
de « traditionelen » sip. Daar
aan hadden zij nog niet ge
dacht... 

De C.V.P. trachtte haar ge
zicht te redden door een 
wetsvoorstel Van den Boey-
nants, waarbij het stemrecht 
verlaagd werd tot 18 jaar voor 
de gemeenteverkiezingen. De 
jongeren zouden losgelaten 
worden op de dorpspolitiek... 

Maar zelfs dat zal er niet 
van komen. De heren vinden 
nu, dat de gemeenteverkie
zingen te kort voor de deur 
staan om nog veranderingen 
door te voeren. En in de zes 
jaar sinds de vorige gemeen
teverkiezingen hebben ze de 
tijd niet gehad... 

Zodat de 18-jarigen van 
vandaag minstens 24 zullen 
zijn, vooraleer Van den Boey-
nants (als het goed gaat) zijn 
eigen wetsvoorstel door zijn 
eigen partij en ministers laat 
stemmen ! 

C.V.P.-LOGIKA 

Voor de parlementaire ver
kiezingen te Brussel duidt de 
C.V.P. beurtelings neder-
lands- en franstalige kandi
daten aan op de lijst, hoewel 
er meer dan tweemaal zoveel 
nederlands- als franstalige 
leden zijn in het arrondisse
ment Brussel. 

Te Etterbeek heeft de 
C.V.P. tweemaal zoveel frans
talige leden als nederlands-
talige. Denkt de lezer nu dat 

ook te Etterbeek beurtelings 
een Vlaamse en een Waalse 
kandidaat zal staan ? 

Dat zou elementaire logika 
zijn. Maar in de C.V.P. is er 
geen logika. De Vlamingen te 
Etterbeek kregen de 4e, de 68 
en de 11de p satsl 

Leve de C.V.P. ! 

N.I.M, 

Onder de huidige regering, 
in oktober 1962, werd de «Na
tionale Investeringsmaat
schappij » opgericht. Ze hr-eft 
tot doel, de ekonomische eks-
pansie te bevorderen door 
het nemen van tijdeUjke par
ticipaties in naamloze ven
nootschappen. Het maat 
schappelijk kapitaal van de 
N.I.M. werd bijeengebracht 
door financiële instellingen 
van openbaar nut, de Belgi
sche staat en privé-instellin-
gen. 

De N.I.M. verwezenlijkt dus 
haar doelstelling met onze 
centen. Laat ons eens onder
zoeken, waar die centen 
naartoe gaan. Het eerste 
jaarverslag van de N.I.M. is 
in dat opzicht leerrijk. 

De Waalse provincies ont
vingen gedurende dat eerste 
jaar 133 miljoen, de provincie 
Brabant ontving 32,9 miljoen; 
de vier Vlaamse provincies 
konden het stellen met 80,7̂  
miljoen, hetzij niet eens de 
helft van Wallonië en Brus
sel samen. 

Eerste op het lijstje staat 
natuurlijk een Waalse pro
vincie : Henegouwen met 
79,2 miljoen. En laatste is — 
zoals zo vaak — het jonge, 
ekspansieve Limburg met 
nauwelijks 7 miljoen, hetzij 
niet eens 10 % van Henegou
wen. 

Het zoveelste eksaltante 
rezultaat van de regerings-i 
politiek! 

WESTVLAAMSE ONTMOETINGSDAG 
De Ontmoetingsdag van de Westvlaam-

Be Volksunie verleden zondag te Diks
muide is uitgegroeid tot een groter succes 
dan iemand had durven voorspellen : 
het werd de triomfantelijke bevestiging 
van een definitieve Volksuniedoorbraak 
fai de Westhoek en in heel West-Vlaan
der en. 

Van in de voormiddag waren heel wat 
oude getrouwen en jongeren naar Diks
muide gekomen om de plechtige H. Mis 
ter intentie van ir Jan De Bondt bij te 
•wonen. Aandachtig luisterden zij naar 
de bewogen kanselrede van E.P. Brauns 
B.j. Na de Mis begaven zich de talloze 
vrienden van wijlen de heer De Bondt 
naar diens graf, waar een ontroerend 
j» in memoriam > werd uitgesproken door 
volksvertegenwoordiger dr Leo Wouters. 

Ondanks de onweersvlagen die af en 
toe uit een dreigende polderlucht neer
vielen, werd de optocht door Diksmuide 
toch gehouden. Voorafgegaan door een 
groep met vlaggen getooide wagens, 
ettelijke vaandeldragers met afdelings-
en leeuwenvlaggen en een jeugdfanfare, 
stapten honderden geestdriftige Volks
unieleden en -simpatizanten door het 
Btille, zondagse Diksmuide waar de 
mensen overal op de stoep kwamen 
Btaan om de betoging met kennelijke 
BimpaUe te schouwen. In de betoging 
werden enkele grote spandoeken meege
dragen : « De Volksunie breekt door >, 
jt Geen Waalse meesters over Vlaamse 
knechten >, « Theo, nog tien maanden >, 
.« Federalisme ». Tijdens de optocht 
groeide de stoet nog aan zodat even voor 
16 u een waarlijk indrukwekkende beto
ging terugkeerde naar het Vlaams Huis 
aan de IJzerlaan, waar de grote slot-
meeting zon worden gdiouden. Onder de 

aanwezigen bemerkten we enkele afge
vaardigden van de arrondissementen 
Gent en Aalst; praktisch de totaliteit van 
de betogers echter was uit de streek en 
de aanpalende arrondissementen. 

Hoogtepunt van de dag - en aanleiding 
trouwens tot het beleggen van deze Ont
moetingsdag der Westvlaamse V.U. - was 
de inhuldiging en het in gebruik nemen 
van de nieuwgebouwde feest- en ver
gaderzaal aan bet Vlaams Huis. Deze 
ruime zaal, met voorname houten wand-
bekleding en moderne meubilering - ge
droomd verzamelpunt voor het strijd- en 
onLspanningsleven in de Westhoek - is 
op zichzelve reeds een simbool voor de 
opgang van het Westvlaams nationalisme 
en voor het vertrouwen dat de West
vlaamse Volksunie-mensen in de toe
komst stellen. Beschadener simbool 
weliswaar dan de op een paar honderd 
meter afstand thans bijna voltooid op
rijzende nieuwe IJzertoren, maar even 
onmiskenbaar teken voor het feit dat 
de tijden veranderd zijn in ons voordeel. 

De ruime zaal werd tot in de uithoeken 
gevuld door de ongeveer 500 geestdrif
tige toehoorders die opgekomen waren 
om de spreekbeurt van mr Van der Eist 
te horen. Aan de bestuurstafel hadden, 
naast de partijvoorzitter, de heren Toon 
de Simpelaere, Mik Babyion en Leo 
Van de Weghe plaats genomen. Het was 
deze laatste die als arrondissementeel 
voorzitter de vergadering opende met 
een welkomwoord en een korte toe
spraak, waarin hij zijn vertrouwen in 
de toekomst van de Westvlaamse Volks
unie uitsprak en waarin hij wees op het 
feit dat onze strijd een nationale strijd 
is die alle aspekten van het volksleven 
omvat. Beperking van deze strijd tot één 

enkel aspekt - zij het bvb. het louter kul-
turele of het louter sociaal-ekonomische 
- is een verminking van het wezen 
zelve van deze strijd en een bedreiging 
voor het spoedig bereiken der objektie-
ven ervan. 

Na de heer Leo Van de Weghe werd 
het woord verleend aan volksvertegen
woordiger mr F. Van der Eist, voorzitter 
der Volksunie, Hij verklaarde al dadelijk, 
hier te Diksmuide, in de schaduw van de 
[Jzertoren en met voor ogen het testa
ment van de Ijzersoldaten zoals het door 
Verschaeve werd verwoord, niet anders 
te kimnen spreken dan recht uit het hart. 
Zijn spreekbeurt, die herhaaldelijk werd 
onderbroken door stormachtige toejui
chingen, behandelde de huidige politieke 
toestand in het licht van Hertoginnedal 
en van de dreiging der grondwetsherzie
ning. Zij werd besloten met een warme 

oproep tot eensgezindheid en tot een 
totale inzet in de komende maanden die 
van beslissende betekenis zullen zijn. 
Ook mr F. Van der Eist wijdde, herhaal
delijk langdurig toegejuicht, uit over zin 
en wezen van de Vlaams-nationale strijd 
in al zijn aspekten die deel zijn van één 
geheel : de bewustmaking en de ont
voogding van het Vlaamse volk. 

Een geldomhaling, die tussen de 
spreekbeurten in werd gehouden, klopte 
alle verwachtingen. 

Het was met een zeer optimistisch 
woord van dank en met een korte hulde 
aan mr Van der Eist dat arr. voorzitter 
Leo Van de Weghe de vergadering kon 
doen besluiten met een geestdriftige 
Vlaamse Leeuw. 

De Westhoek en gans West-Vlaanderen 
staan paraat voor de komende kracht* 
proef 1 
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GEEN LEERKRACHTEN 

GclNOEG 

Een (natuurlijk) naamloze 
korrespondent stuurt ons een 
persknipsel waarin we lezen 
dat 155 miljoen mensen op 
de aardbol Frans spreken en 
dat Frankrijk geen leerkrach
ten genoeg kan uitzenden 
om te voldoen aan alle bui
tenlandse aanvragen voor 
Frans onderwijzend perso
neel. 

Wat onze naamloze brief-
wisselaar daaruit meefit te 
mogen besluiten, werd ons 
duidelijk toen we bemerkten 
dat hij het knipsel aangevuld 
had met zijn eigen opvatting: 

« .. et Bruxelles est et restera 
Frangais ». 

Deze naamloze Beulemans 
zal wel niet willen weten dat, 
in het kader van een waan
zinnige «politique de gran
deur », de Gaulle inderdaad 
bezig IS zoveel Fransen naar 
het buitenland te sturen, dat 
in Frankrijk zelve de onder
bezetting in bepaalde sectoren 
steeds maar stijgt. 

Het Frans onderwijs — van 
de laagste klas tot de Sor-
bonne — lijdt onder deze 
grootheidswaanzin. De m.e-
dische instellmgen worden er 
door getroffen. De Franse 
scholen en klinieken verach-
teren en verouderen zowel 
inzake personeelsbezetting, 
programma als infrastruk-
tuur voordurend, omdat de 
politique de grandeur meer 
mensen en centen opeist dan 
Frankrijk redelijkerwijze zou 
kunnen dragen. 

Onze (naamloze) bon Belze 
uit Bruxelles zou hier wellicht 
hetzelfde willen ? 

V A N C O 

Ken je Vanco ? Neen "̂  Dan 
lees je waarschijnlijk geen 
sportrubrieken in Waalse 
kranten. 

Vanco is de grootste wie
lerkampioen die Wallonië 
sinds de oorlog heeft gehad. 
Vanco is geroepen om de twee 
Rikken, de «grote» en de 
« keizer », naar het muzeum 
te rijden. Vanco is dé verte
genwoordiger van Ie muscle 
wallon. 

En je kent hem niet ? 
Ach natuurlijk, de man 

heet eigenlijk Van Coningslo. 
Maar die naam klinkt wat te 
menapisch voor een Waals 
renner. 

En dus schrijft de meerder
heid der Waalse sportjourna
listen steeds en altijd over 
Vanco... 

P E N D E L A A R S 

Volksvertegenwoordiger 
dr Van Leemputten die zich 
— net als senator Diependae-
le — steeds aktief heeft inge
zet voor de belangen van de 
tienduizenden pendelarbei
ders uit het arr. Aalst, heeft 
in een parlementaire vraag 
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D/7 fs dr hoofding vfin het mnandblad der Luihye P.) .V.-federatie : 
mernslI ('luieling van parlijiiaam.^ Luiks pen on en Waalse haan. "Vu 
dagen wij iedereen uil, ons het persorgaan voor Ie leggen van een 
] hiamse P V.V.-federatie die het aangedutfd heeft, een ^ laamse leeuw 
als simbool te gebruiken. Wedden dal zulks niet beslaat ? Wat de 
heren doen, mogen duaiom de knechten nog niet... 

de minister van Verkeerswe
zen verzocht hem de cijfers 
te verstrekken van het aan
tal weekabonnenten met be
stemming Brussel vanuit de 
stations op het vak Roborst-
Welle van de spoorlijn Kort
rijk-Brussel. 

In februari 1964 bedroeg dit 
aantal 19,547, in maart 23.662. 
Dat betekent een wekelijks 
gemiddelde van ongeveer 
4.750 pendelaars ! 

De voornaamste pendelsta
tions op die lijn zijn Zotte-
gem, Hcrzele, Haaltert-Ede en 
Haaltert. 

Bijna 5 000 pendelaars ie
dere dag vanuit 4 stations in 
8 gemeenten, waarvan de 
grootste niet eens 8.000 in
woners telt : een triest re-
kord ! 

Herinneren we er aan dat 
uit de Denderstreek alleen 
iedere dag 36.000 pendelar
beiders naar Brussel of Wal
lonië trekken. 

Werk in eigen streek ? 
Vraag het maar eens aan de 
grote manitoe van de expan
sie in de Denderstreek, ex-mi
nister Ludovie- Moyersoen. 

Het rezultaat, waarover hij 
nochans zoveel opgeeft, is 
méér dan mager : enkele 
kleinbedrijven van buiten
landse investeerders, enkele 
faillissementen en dreigende 
sluitingen reeds, enkele 
dwergbedrijfjes met ronkende 
namen. Nauwelijks genoeg 
om de sluitingen te kompen-
seren van de textielbedrijven 
waaraan eveneens de naam 
Moyersoen was verbonden. 

LEGERINSPEKTIES 

Volksvertegenwoordiger 
Mattheyssens heeft aan de 
Minister van Landsverdedi
ging een parlementaire vraag 
gesteld naar de taaiverhou
dingen in de verschillende 
inspekties van het leger : 
Landmacht, Luchtmacht, 
Zeemacht, Rijkswacht, Ge
zondheidsdienst, Produktie 

Het antwoord van P.W. Se-
gers is de zoveelste bevesti
ging v^n de ona.anvaardbare 
taaitoestanden in ons leger. 
Bij de verschillende inspek
ties werken in het totaal 37 
officieren, waarvan 27 frans-

taligen en ÏO Vlamingen. Er 
zijn zeven generaals, waarvan 
slechts één nederlandstalige« 
Bi] de 23 hoofdofficieren zijn 
er slechts 4 nederlandstaligen.-
Alleen bij de lagere officiereu 
Is de verhouding 2 to t 5 in he t 
voordeel der Vlamingen; we 
zitten hier immers op he% 
peil van de vertalers ! 

In de Zeemacht, bij uitstek 
Vlaams legeronderdeel da t 
zijn bazes heeft aan de 
Vlaamse kust, is geen enkele 
nederlandstalige bij de in-< 
spektie ! Ook de inspektie 
van de Rijkswacht is volledig 
franstalig. 

RIJKSWEG 19 

Enkele maanden geleden 
vestigde dhr vanOverstraeten, 
voorzitter van V.T.B.-V.A.B., 
de aandacht van minister 
Bohy op de ellendige staa^ 
waarin rijksweg nr 19 ver-^ 
keert, vooral op het grondge
bied der gemeente Heusden 
(Limburg). De minister an t 
woordde op 27 januari jl. aan 
de V.A.B. «dat de verbete-
ringswerken zouden inge
schreven worden op een van 
de voor de aanstaande jaren 
af te maken werkprogram
ma's van het Wegenfonds ». 

Onze volksvertegenwoordi
ger dr Van Leemputten vond 
dat antwoord rijkelijk vaag 
en vroeg de minister langs 
het Bulletljn der Parlemen
taire Vragen en Antwoorden : 
«Graag vernam ik, welk 
jaar door de heer Minister 
wordt bedoeld ». 

In zijn antwoord daarop is 
Bohy plots heel wat minder 
vaag : hij zegt thans toe dat 
nog dit jaar deze werken zul
len worden uigevoerd. 

Zodat de belangstelling van 
V.T.B.-V.AJB én Volksunie 
voor Rijksweg 19 te Heusden 
alvast rezultaten heeft afge
worpen ! 

MIDDENSTANDS 
— K R O N I E K -

Daar de Volksunie de Vlaamse 
volksgemeenschap als een harmo
nisch geheel wil zien. waarin eenie
der tot de grootst mogelijke persoon
lijke ontplooiing komt, huldigen wij 
niet de standentegenstellingen, doch 
de standensamenhorigheid. Daarom 
hebben wij tegen de ongehoorde 
diskriminatiepolitiek tegenover de 
zelfstandigen onze eigen optiek naar 
voor geschoven op een der sekties 
van ons laatste' kongres waarin wij 
een nieuwe en dmamische aanpak van 
de politiek voor de zelfstandigen naar 
voor schoven, omdat wij van oordeel 
zijn dat volkswelvaart al'e geledin
gen van het volk moet bestrijken 

Als mleidmg tot volgende bij
dragen, die we over het probleem der 
zelfstandigen zullen schrijven, bren
gen we hier enkele bedenkingen en 
voorste'len die op ons laatste kon-
gres naar voor kwamen, en waaruit 
klaar en zonder omwegen onze hou
ding tegenover de middenstand 
blijkt : 

«Kleine en middelgrote bedrijven zijn 
ekonomische eenheden, die belang
rijke bijdragen leveren tot de wel
vaart van de gemeenschap Over-
heidszoig is dus aangewezea voor 
deze aanzienliike sektor van de eko-
nom'sche bedrijvigheid > 

-< Tot op heden is de bezorgdhe'd 
van de regeerders kwasi uitsluitend 
gericht ge-A eest op de grootnij verheid, 
die haast volledig is gevestigd in 
Wal ome. Het kleine en middelgrote 
bedrijf moet het voorwerp uitmaken 
van de akt evo bezorgdhe'd der re
geerders bij de ekonomische plan

ning. Zulks is geboden wegens de 
ekonomische belangrijkheid van de
ze bedrijven, maar tevens wegens de 
sociale weerslag ervan. De kleme en 
middelgrote bedrijven tellen inder
daad circa 1.300 OOG werknemers. 
800.000 zelfstandigen en helpers vin
den hier eveneens hun bestaan De 
be angrijkheid van deze cijfers toont 
aan hoe onverantwoord de verwaar
lozing is van deze bedrijvigheid. Een 
oordeelkundige en dinamische poli
tiek die stuwt zonder loden bureau-
kratie en voorhcht zonder ambte
lijke bemoeizucht, is hier geboden ». 

« Maatregelen dienen getroffen 
met het oog op de doelmatige be
scherming van kleinhandel en am
bacht tegen oneerhjke en onrecht
matige mededinging, o.a. tegen som
mige grootwarenhuizen. Ruimere 
kredieten dienen ter beschikking 
gesteld van deze bedrijven om hun 
ekspansie te bevorderen. De onder
linge samenwerking van kleine dis
tributiebedrijven verdient aanmoe-
ging ». 

« De sociale politiek die in haar 
oorsprong de noodzakelijke lotsver-
betering van de arbeiders beoogde, 
dient verruimd tot de 7eifstand;gen, 
onder wie een numeriek belangrijke 
kategorie m benarde omstandighe
den leeft. Onze bezorgdheid gaat 
vooral naar hen, die door de •'^vens-
omstandigheden moeten kunnen be
roep doen op de gemeenschap. Het 
zijn de zelfstandigen met minderjari
ge kinderen en de bejaarde zelfstan
digen (aanpassen van kinderbijsla
gen door gelijkschakeling met loon-

trekkenden en verhogen van het ou
derdomspensioen in afwachting van 
een eenvormig algemeen basispen
sioen) ». 

« Als nationalistische partij zijn 
wij bekommerd om het welzijn van 
de hele gemeenschap, zo werknemers 
als zelfstandigen. Onze politiek moet 
vooral gericht zijn op de verdediging 
van de rechtmatige belangen van die 
bevolkingsgroepen, die hieraan meest 
behoefte hebben (zelfstandigen, land
bouwers, vissers,'pendelarbeiders, gro
te gezinnen, gehandikapten), ook al 
vormen zij niet de grootste groep 
kiezers. » 

In volgende bijdragen komen we 
op dit alles terug. De zelfstandigen 

zullen intussen echter niet vergeten, 
dat de door hen geprezen individuele 
vrijheid ook betekent dat van hen 
persoonlijk initiatief wordt verwacht 
en ze niet al'e heil in de staat moe-» 
ten zoeken op het ogenblik dat het 
minder goed gaat, wanneer zij op 
andere ogenblikken gekant zouden 
zijn tegen interventie van de staat . 
Goed begrepen zin voor vrijheid noe-* 
men we dat. En de pasklare formu
les lossen nu ook niet alles op. Wat 
belangrijk is : zin voor gezamenlijke 
overleg. De « commerce de papa » en 
de kruideniersmentaliteit horen niet 
meer thuis in onze tijd 

Mik Babylon 



• voMfittm 
% 

. . .DE GROND DIE NIET LOOG... . . .DE GROND DIE NIET 
M e n Had ons de n a a m en het adres gegeven van een jong Vlaams aca-
Idemicus die wellicht bereid zou zijn om — moreel en financieel — de 
{V^aams-nationale gedachte en strijd te s teunen . O p een avond dus trok
k e n w e er. op af : royale ontvangs t in een huis dat getuigde van meer 
geld dan goede smaak en door een gastheer die ons in het onmogel i jk . 
s te dialekt t rouwhar t ig verzekerde dat hij « uuk Vleming » was . 

Of hij geneigd was, de zaak van de 
Volksunie openlijk of bedekt te steu
nen ? Dat was hem —-zeer tot zijn 
spijt — volkomen onmogelijk. Want, 
ziet u, hij trok zich geen politiek aan 
en daarenboven had hij een ereschuld 
in te lossen tegenover een der drie 
traditionele partijen : een partij -
instantie had zich ingespannen om 
hem een benoeming bij een officieel 
organisme te bezorgen. 

Wij hebben er maar niet te veel 
woorden aan versleten. Een ogen
blik nochtans bekroop ons de lust-om 
de dingen eens heel scherp te stellen. 
Maar aangezien wij te gast waren -
ongevraagde gasten dan nog wel — 
hielden wij het bij een kort afscheid 
en de gebruikelijke beleefdheidsfor
mules. 

Daarmee echter was voor ons de 
zaak nog niet van de baan. Tijdens 
de rit terug zaten we er over na te 
bomen : een jong intellectueel, rijke
lijk bedeeld met geestelijke en ma
teriële gaven met de tipische gebre
ken en het kultuurtekort van een 
Vlaams intellectueel - In - eerste -
generatie ( maar dat doet hier niets 
terzake ), een jonge man met verant
woordelijke positie in de gemeen
schap die er in toestemt, zichzelf 
politiek en geestelijk voor de rest van 
zijn leven te verminken omdat ergens 
de een of andere berekende par t i j 
bons of sindikalist hem een holletje 
in de staatskaas had uitgeboord. 

We hadden aan de jonge intellec
tueel willen vragen : hoe is het in 
godsnaam mogelijk dat gij u voor de 
rest van uw dagen tot de geestelijke 
lijfeigene maakt van bedriegers? 
Want bedriegers zijn het, zij die u uw 
plaatsje bezorgd hebben. Ofwel hadt 
gij krachtens uw bekwaamheid en 
krachtens het feit dat gij aan alle 
voorwaarden voldeed recht op die 
benoeming en dan hebben de bedrie
gers u maar wat wijsgemaakt Ofwel 
hadt gij er geen recht op en dan heb
ben de bednegers een kollega van u, 
een medekandidaat andere gegadig
den beroofd van een elementair recht 
en een eerlijke kans Dieven of be
driegers, zijn dat de mensen waaraan 
gij uw vrijheid verkocht hebt? Poli
tieke en geestelijke afhankelijkheid 
van dieven of bedriegers, is het dat 
wat gij noemt « aan geen politiek 
doen? ». 

We hebben al die vragen maar niet 
gesteld, eerstens wellicht omdat het 
ons op een zomerse avond ontbrak 
aan de lust om scherp te worden en 
vervolgens omdat wij ons een tikje 
moedeloos rekenschap gaven van het 
feit dat onze jonge intellectueel bij-
lange geen uitzondering is, maar lid 
van het uitgebreide gilde der politie
ke lijfeigenen. 

Kijk maar eens rond u, naar de 
jonge onderwijzer of reger>t die be
noemd moet worden Vraag hem eens 
vertrouwelijk, van welk sindikaat hi] 
lid is en ever vertrouwelijk zal hij u 
in vele gevallen antwoorden dat hii 
niet minder dan drie lidmaatschaps-
kaarten op zak heeft Zijn dankbaar
heid en zijn Stem zal hij ultemdelijk 
voorbehouden aan dat sindikaat en 
die partij, die in het liegen en be
driegen de anderen is voor geweest 

Een der hoofdoorzaken van de po
litieke en Ideo'ogische verzuiling? 
De bijna ongeneeslijke kanker van 
de benoemingen dank zij de politieke 
kruiwagen. 

Een voortdurende aanslag tevens 
op iedere gezonde moraal en waar
achtige demokratie. Wanneer een ge
meenschap generaties lang goed
deels geleid wordt door mannen die 
hun geestelijke vrijheid en intellec
tuele onafhankelijkheid hebben moe
ten verkopen voor een baantje en 
een veilig plaatsje in de kaas, dan 
kan het niet anders of gans die ge
meenschap moet zwaar aangekan-
kerd worden door een besmettelijk 
en erfelijk gebrek aan moraliteit, ge
woon burgerlijk fatsoen en zin voor 
echte verantwoordelijkheid. 

Bekijk even de politieke kaart van 
België : in haar grote lijnen — de 

tegenstelling links-rechts, gelovig-
vrijzinnig — is ze sinds tientallen 
jaren ongewijzigd gebleven. We 
staan voor de op het eerste zicht bij
na onverklaarbare toestand dat m 
een land, waar meer dan waar ook 
beweerd wordt dat men « aan geen 
politiek doet » of « geen gedacht 
heeft », de partijpolitieke lijnen ge
trokken liggen met de bestendigheid 
die de grote trouw van de kiezers 
aan hun traditionele partijen ver
raadt. 

Het geheim van die « trouw »'' 
Goeddeels het feit uat aan het begin 
van de carrière het po'itiek eerstge-
boorterecht versjacherd werd voor 
het bord linzensoep. 

Dat is — niet zeer tot onze eer — 
een oer-Vlaams verschijnsel. We 
hoorden het eens "lustreren met een 
van de meest schrijnende politieke 
anekdotes die we kennen : 

Een burgemeester - grondbezitter 
kreeg op een goede dag last met een 
van zijn pachters. Het kwam tot een 

hoogoplopende ruzie met dorpspoli-
tieke inslag, waarbij de burgemees
ter-grondbezitter de verdenking uit
te, dat de pachter tekort had ge
schoten in politieke trouw op het be
slissende ogenb ik, in de eenzaam
heid van het kieshokie Waarop de 
pachter nadrukkelijk en plechtig ver
klaarde : « Burgemeester, mijn 
grond heeft nog nooit gelogen ». 

Zijn grond had nog nooit gelogen: 
hij zelf had nog nooit de hondse, de 
slaafse politieke trouw van de knecht 
tegenover de heer geschonden. Niet 
hl], met zijn redehjk verstand van 
homo sap'ens besliste over zijn stem, 
neen : het was de grond die zijn po
litieke houding bepaalde Pohtiek be
hoorde hij, met de grond, aan de ei
genaar van de grond. Wat is het ver
schil op het geestelijk vlak tussen 
zo'n pachter anno negentienhonderd 
zestig en zoveel of anno twaalfhon
derd zestig en zoveel? 

En of onze jonge interectueel, met 
zijn grote geleerdheid en villa, met 
zijn verantwoordelijkheid en zijn 
bewering dat hij « uuk Vleming » is, 
dan zo ver af staat van de lijfeigene 
die de kwakende puiten in de vij
ver het zwijgen moest gaan opleggen 
omdat de heer 's nachts ongestoord 
wou slapen? 

«Uuk Vlemmg». inderdaad! Een 
der ontelbaren. 

Toon van Overstraeten. 

vrije tribune 

DE ONDERNEMINGSRADEN 
Wij publiceren hierna de bijdrage van een korrespondent van de V U -
Studiedienst , die het probleem der ondernemingsraden en hun bevoegd
heid belicht. 
De schrijver is iemand die aktief in het vakbondsleven staat, en er een 
voorname (onbezoldigde) plaats inneemt . Bovendien is hij verkozen in 
de ondernemingsraad van een grote A n t w e r p s e N .V . 
Wij hopen dat onze lezers door deze bijdrage een kijk mogen krijgen 
op een der menselijke aspekten op het vlak der onderneming. 

E. Slosse. 

Ondernemingsraden worden inge
steld m al de ondernemingen, die 
gewoonlijk een gemiddelde van ten 
minste 50 werknemers te werk stel
len. 

In de praktijk echter is het tot nu 
toe nog altijd 150. 

De ondernemingsraden hebben tot 
taak, binnen de perken van de op de 
onderneming toepasselijke wetten, 
kollektieve overeenkomsten of beslis
singen van de paritaire kommissies : 

a) hun advies uit te brengen en al
le suggesties of bezwaren te kennen 
te geven over alle maatregelen die de 
arbeidsorganisatie, de arbeidsvoor
waarden en het rendement van de 
onderneming zouden kunnen wijzi
gen; 

b) van het ondernemingshoofd in 
ekonomisch en financieel opzicht te 
ontvangen 

1. tenminste eik kwartaal inlich-
tmgen omtrent de produktiviteit als
mede inlichtmgen van algemene aard, 
betreffende de gang van de onderne
ming, 

2 op gezette tijden en tennunste 
bij de sluiting van het maatschappe
lijk dienstjaar, inlichtingen, versla
gen en bescheiden die de onderne
mingsraad kunnen voorlichten over 
de bedrijfsuitkomsten van de onder
neming 

Op verzoeK van ae aoor Oe arbei
ders benoemde leden van de onder
nemingsraad worden de medegedeel
de verslagen en Bescheiden luist en 
volledig verklaard door een beëdigd 
revisor erkend door de oevoegde oe-
drijfsraad' indien er geen Is. door de 
koning, op voordracht van de meest 
vooraanstaande organizaties van de 
ondernemlngshoofflpn en dp loon-
trekkenden 

De revisor wordt aangewezen door 

de ondernemingsraad Bij onenigheid 
in de schoot ervan wordt hij aange
wezen door de bevoegde bedrijfsraad 

c) binnen het bestek van de des
betreffende vetgeving, het werk
plaatsreglement of net huishoudelijk 
reglement van de onderneming op te 
maken of te wijzigen en alle nodige 

maatregelen te nemen om het per
soneel dienaangaande voor te Uch-
ten; te zorgen voor de stipte toepas
sing van de industriële en socia'e 
wetgeving ter bescherming van de 
werknemers; 

d) in geval van afdanking en aan-
wervmg van werknemers de te vol
gen algemene kriteria te onderzoe
ken; 

e) te zorgen voor de toepassing van 
elke algemene bepaling welke de on
derneming, zowel op sociaal gebied 
als ten opzichte van de vaststelling 
der kriteria betreffende de verschil
lende graden van beroepskwalifika-
tie, aanbelangt, 

f) de data \an ^e laarlijkse ver
lofdagen te bepalen en. mdien er 

(vervolg blz. 10) 

Buime eetzalen, voorbeeldige aanjiaïre inHnllnlie': t-oorefcnrnf/cn voor sporl en ontspan
ning, sociale hulp : in de meest - vooiuilstreinKli I/luini»' beilnpen is ff al veel ten 
goede veiatnlerd Maar hel piobUem om Ue uuiumny win ItaiJilaal o/ van arbnd is nog 
steeds een open vraag. 
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UIT HET MAASDAL 
De Maas , van Moelingen tot Kessenich, vo rmt de enige natuurl i jke 
grens tussen de (op dit ogenblik vooralsnog) gescheiden Neder landen. 
Laa t deze grens er een zijn, die er zeer tegen de goesting van u w die
naa r gelegen is, juist o m d a t zij hier vooral haar onzinnigheid uit
schreeuwt door alles w a t m a a r enigzins behoort tot de ui t ingsmiddelen 
v a n het volk dat aan beide zijden woon t , he t is in ieder geval een schei
dingslijn die o p gebied van na tuurschoon en ku i tuur fantastische din
gen te bieden heeft. De Maas , de bossen, de duinen, kastelen en kerken . 
J e riekt hier de versmelt ing van oude kui turen , het straalt je tegen ui t 
de gezichten van de mensen , he t spreekt u i t de verweerde s tenen lij
ven van de torens, van boogpoor ten en huizen m e t zware balken en 
enge vensters in n a u w e straatjes. D e Maas , een aanvoerweg van oude 
beschav ing . . . 

Je ziet het In die vriendelijke stad 
Maaseik met haar fraaie markt, 
waar de zeventiende eeuwse huizen 
onder de Undebomen namen dragen 
als de « Blauwe Leeuw > en « De 
Halve Maan », waar de grote man
nen uit onze schilderkunst, Jan en 
Huibert van Eyck kun strenge mar
meren gelaten naar de luchten hef
fen, waar de oudste apoteek van ons 
land (eveneens zeventiende eeuw) 
met een ongeëvenaard en uniek 
apotekersmuzeum praalt, waar de 
pracht en de schoonheid van de 
Maaslandse renaissance tot uiting 
komt in oude woningen : « De ver
keerde Wereld », « De Gulden Ster
re », « De dril Marien Ĵ , « De Ga
pers » en « St. Joris >. 

MAASEIK : OUDE KUL.TUUR 

Te Maaseik bevindt zich ook het 
oudste boek van onze kontreien, de 
Codex Eyckensis, die stamt uit de 
eerste helft der achtste eeuw en — 
zo wil het de overlevering — geschre
ven en verlucht werd door Maasland-
se abdissen : Harlindis en Relindis. 
In de St. Katarinakerk worden twee 
kostbare geborduurde sluiers van de
ze abdissen bewaard, evenals een mid
deleeuwse kazuivel, verschillende 
mooie oorkonden en 't oudste «Agnus 
Dei » van de wereld dat stamt uit de 
veertiende eeuw De voornaamste be
zitting van deze Maaseikse kerk is 
echter een fabelachtige schat aan 
Romaans goud- en zilverwerk uit de 
tiende eeuw, afkomstig van de Stifts-
kerk van Aldeneik, een merkwaardig 

dorp, even verder stroomafwaarts in 
het Maasdal gelegen. Het werd reeds 
i n ' d e eerste helft der achtste eeuw 
gesticht door de reeds hogergenoem-
de gezusters Harlindis en Relindis 
die er — op het landgoed van hun 
ouders — een klooster stichtten, dat 
later door de Noormannen werd ver

woest. Indrukwekkend aan de Alde-
neikse Stiftskerk is wel de romaanse, 
kalkstenen Maaslandse Narthex of 
voorkerk en het twaalfde eeuwse Ro
maanse schip waar de muren van de 
middenbeuk, de oudste schilderingen 
dragen van onze gewesten. Een ande
re merkwaardigheid van deze mid
denbeuk is wel de kroonlijst aan de 
noordelijke buitenzijde die een ver
siering draagt van felgespierde mon
sters en wijngaardranken, enig in 
zijn soort. Alles in dit mooie Maas
land draagt de stempel van een 
grootse kuituur die ontstond in de ba
kermat van onze beschaving, het 
kruispunt van de volkeren die eeu
wenlang verbonden waren en hier 
hun raakpunten hadden waardoor de 
uitwisseling direkt en onvervalst kon 
gebeuren. Ga tot in de kleinste dorp
jes, van Kinrooi naar Kessenich, van 
Ophoven naar Neeroeteren, Rotem, 
Neerglabbeek en Opoeteren, van 
Lanklaar naar Stokkem, Mechelen-

Door deze reusachtige riool zagen wij het grind, dat .met vrachtwagens van de 
maasoever, even verder, werd aangevoerd, verdwijnen,'om langs een wirwar van 
transportbanden, via een vijftal molens en brelters, een sisteem van trilzeven en 
spoelinstallaües, uiteindelijk fijn gebroken op de storthopen terecht te komen, 

soort bij soort 

aan-de-Maas, Boorshelm en Lanaker^ 
overal zul je de weerspiegeling via-» 
den van deze fantastische bloei. 

MERKWAARDIGE NIJVERHEID 

Onze reportagetocht was — hoé 
graag wij het ook zouden gedaan 
hebben — niet zozeer bedoeld als een 
toeristische rondrit. Ons oogmerk! 
was ditmaal een wel zeer unieke en 
opmerkelijke industrie die te weinig 
gekend is (zelfs door de Limburgers 
en de Maaslanders) en die nochtans 
een delfstof levert die van levensbe-< 
lang is voor het land omdat zij voor
ziet in de grondstof die aangewend 
wordt bij de aanleg van moderne we-i 
gen, in de bouwnijverheid en in ande-* 
re sektoren. Deze grondstof heet kie-< 
zei, ook wel eens grind genoemd. 

De behoefte aan kiezel beloopfi 
hier te lande zowat zes tot zeven mil
joen ton per jaar en dit cijfer loopfl 
maar steeds op (in 1960 bedroeg he t 
ongeveer 5,5 miljoen ton en in 1955 
ongeveer 4,5 miljoen ton). Zowat 
tweederde van dit verbruik wordt ge-i 
leverd door de eigen ontginning 
terwijl Limburg op zijn beurt nage
noeg 70 ten honderd van deze voort-
brengst levert. 

DE « AFVAL » 

VAN DE STROOM 

De kiezel is m Limburg van alle op
pervlaktedelfstoffen als zand, kiel, 
mergel, het belangrijkste. Kiezel ia 
een samenraapsel van grote en kleine 
keien, vermengd met gruis en klei. 
Deze substantie wordt door de Maas 
meegevoerd uit de Ardennen waar he t 
water de gesteenten wegschuurt en 
afbrokkelt. 

De Maas gaat dus als het ware deze 
grondstof-in Wallonië halen, om ze 
voornamelijk op Vlaams gebied af te 
zetten (misschien zullen Waalse die
hards hier later nog wel eens een 
« steen des aanstoots s> in vinden). De 
afzetting vond voornamelijk plaats in 
het kwartaire tijdvak, maar ook 
thans nog voert de Maas in zijn loop 
talloze kleine en grote stenen mee, 
om ze in Limburg, waar het water 
minder woelig is, aan de grond te 
zetten. Door het rollen en schuren 
van de keien worden ze afgerond en 
geslepen, wat de ronde of ovale vorm 
van de stenen voor gevolg heeft. Al 
naargelang de snelheid van het wa
ter is er ook een verschil in de kie
zelsoort, zo bestaat er raapgrind, da t 
bezonk daar waar de felle stroming 
van de rivier ophield en berggrind da t 
verderop werd afgezet en vermengd 
is met alvalprodukten en klei Vooral 
deze soort wordt gevonden in de 
Maasvallei waarover wij het hier heb
ben Hoewel deze kiezelsoort niet da 
delijk van allereerste kwaliteit is, kan 
zij gebruikt worden in de bereiding 
van gewapend beton, maar vooral in 
de sektor van de wegverhardingen en 
in onderdelen van de cementnijver-
heid. Trouwens heeft men door de 
nieuwste metoden die aangewend 
worden om de kiezel te wassen, ook 
hier verkregen dat men het gewon
nen grind in allerlei andere vormen 
kan aanwenden. 

ONUITPUTTELIJKE BRON 

Andere vindplaatsen buiten hefl 
Maasdal zijn er in Limburg ook zeer 
veel, onder meer in de hogerijelegen 
gedeelten die zich in een gebied van 
zeven tot tien (en soms meer) kilo
meter buiten de huidige stroom be
vinden. 

Deze kiezel kwam daar in de loop 
van de duizenden Jaren toen de Maas 
zich nog meer in het westen een 
doortocht baande. Later schoot de 
rivier stilaan op in oostelijke richting 
en vormde aldus een enorm grindge-
bled dat zich uitstrekt in de Maas-
streek over een oppervlakte van 110 
km2 met een gemiddelde dikte van 
tien meter, in de streek van Genk met 
een oppervlakte van nagenoeg 50 km2 
en een gemiddelde dikte van zes m e 
ter, in de streek van Opglabbeek ten 
slotte, met een oppervlakte yan ÏO 
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km2 en een gemiddelde dikte van acht 
meter. Men heeft berekend dat de 
Limburgse bodem ongeveer 450 mil-
[toen ton kiezel bevat wat zou over
eenkomen met een voorraad voor 
minstens honderd jaar. Rekening 
houdend met het feit dat er nog 
steeds grote hoeveelheden door de 
Maas aangevoerd worden — zo ver
zekerden ons tenminste de deskundi
gen — kan men spreken van een 
haast onuitputtelijke bron. Vermelden 
wij nog dat de bezonken grindlagen in 
de loop der eeuwen ook overdekt 
werden met een dikke laag klei die 
aldus een zeer vruchtbare landbouw
grond vormde. De uitbating van de 
grindvelden brengt dan ook heelwat 
verlies aan teelaarde met zich en 
ontegenzeggelijk wordt hierdoor in 
Limburg een landbouwvraagstuk ge
schapen. 

die vooraf zeer goed versterkg ts door 
dijken (vanwege het gevaar voor 
overstromingen). 

...NAAR DE FABRIEK 

Tegenwoordig heeft men bagg«t*-
molens die per « emmer > niet min
der dan tiwee ton kunnen opdelven. 
Het aldus gewonnen grind dat nog 
vermengd is met slijk, wordt in trek
schuiten geladen die via de Maas 
naar de « fabriek > varen en voor 
de aanlegplaats hun lading in de r i 
vier uitstorten. Zodoende wordt de 
kiezel een eerste maal gewassen. Een 
reusachtige kraan delft op haar 
beurt de gestorte grondstof weer uit 
de stroom op, wat een tweede spoel-
beurt voor gevolg heeft, en brengt ze 

' Hier worden allerlei soorten grind 
gebruikt : grove kiezel voor beton 
die aangewend wordt in de bouwnij
verheid of de wegbedekking van be-
tonbanen en tarmac, een mengsel van 
grind die op 180 graden verwarmd 
wordt, breekzand (afval van kiezel), 
teer en stof van cement. Als het wa
re zagen wij daar uit de Limburgse 
kiezel de autosnelweg groeien, want 
per vrachtwagen werden deze pro-
dukten onmiddellijk weggevoerd 
naar de stortplaatsen op de bouw
werven van de autostrade. Vermelden 
wij nog dat de kiezel die in de groe
ven van het «binnenland», gevonden 
wordt en die meestal vermengd is met 
50 t. h. zand, rechtstreeks met de 
kraan wordt uitgegraven, op vracht
wagens gestort en naar de wegenis-
werken gevoerd waar, hij in de on
derlagen gebruikt wordt. 

gergrlnd de leiding. Inderdaad, sinds 
men vijftig jaar geleden begon melu 
het opgraven van de kiezel (toen ge
bruikt voor de onderbouw van kas-* 
seiwegen, het filtreren van drinkwa
ter en in bescheiden mate voor heti 
vervaardigen van gewoon beton) 
werden er steeds maar modemer; 
middelen aangewend voor het win-« 
nen en het bewerken van deze delf-i 
stof. Sinds de eerste wereldoorlog —» 
waar de produktie door de Duitsers, 
fel de hoogte ingedreven werd (dena 
aan betonnen forten en bunkers) ia 
dit een bloeiende industrie geworden. 

Inmiddels is d*e kiezelwinning in 
Wallonië méér en meer onrendabel 
aan het worden : tussen de Franse 
grens en Namen is de kiezellaag 
slechts zeer dun en stoot men op eea 
onderlaag van harde rotsen en dikke 
rotsblokken, vanaf Namen strooav^ 

VAN DE BAGGERMOLEN.. . 

Wij hebben de kiezelwinning, de 
verwerking en de aanwending van 
deze grondstof in zijn loop gevolgd. 
Wij waren te Maaseik in een van de 
itien bedrijven die zich gevestigd heb
ben op de 35 kilometer lange en na 
genoeg 5 kilometer brede strook langs 
de Maas, waar kiezel kan gewonnen 
worden. Op te merken valt hierbij 
dat de Maasvallei wel voldoende arm
slag geeft voor dit soort bedrijven 
doordat de dorpskommen op een ta 
melijk grote afstand van de ri
vier gelegen zijn en er dus in de 
minderbebouwde stroken voldoende 
ruimte is voor de kiezelwinning. Er 
zijn zo ongeveer driehonderd hekta-
ren in uitbating voornamelijk te Op-
hoven, Maaseik, Kessenich, Neeroete-
ren, Neerharen, Rekem, Stokkem en 
Rotem. Dit zal enigszins Verwonde
ring baren daar sommige van deze 
gemeenten buiten, de Maas liggen. 
Er zijn inderdaad twee soorten ult-
batingen : deze in de rivier zelf en 
In de uiterwaarden (de bermstro
ken) en deze in het « binnenland > 
waar groeven geeksploiteerd worden 

De winning die wij te Maaseik be
zochten wendt (zoals de meeste) 
baggermolens aan. Ze baggeren de 
bedding uit, te beginnen met de klei
laag die vooraf dient uitgehaald. 

De grindwinning kan hier gebeu
ren, soms tot op een diepte van twin
tig meter! Ook de oevers worden 
weggegraven : de baggermolens door
breken de dijk en werken in een kom 

GRONDSTOF VOOR AUTOSNELWEG 
BEZONK IN DE LIMBURGSE MAAS 

1.500.000 ton Maaszand en grind waren 
nodig VOO! de bouw u a ie grootste zee-
Sluis ter \% ereld : ae r rederiksluis te 

fierendrecht-Zaadvliet. 

over in een trechtervormige silo 
waaronder de vrachtwagens kunnen 
geladen worden. Deze vrachtwagens 
brengen het grind uiteindelijk naar 
de verwerkplaats. Dit is een «fabriek» 
in open lucht : een wirwar van t rans
portbanden, een aantal molens en 
een spoelinrichting zorgen hier voor 
de uiteindelijke schoonmaak, het 
breken en het schiften van de delf
stof. Via een reusachtige trechter en 
een transportband gaan de keien, 
waarbij er soms japen op te merken 
zijn die een doorsnee hebben van 
een normaal autowiel, naar een ke
gelbreker die de grootste stenen 
breekt. 

Een tweede transportband voert 
hen naar een batterij van vier mo
lens waar ze telkens in verschillende 
soorten gemalen worden Vervolgens 
gaat alles naar de spoeltoren waar 
trillers, zeven en krachtige sproeiers, 
zorgen voor een laatste sortering en 
een krachtdadig spoelbad en uitein
delijk komt het grint via verschil
lende silo's terecht op,de storthopen, 
soort bij soort. 

DE AUTOSNELWEG 

GROEIT UIT DE MAAS 

Het afgewerkte grind kan gebruikt 
worden voor de vervaardiging van 
beton, voor het aanleggen van wegen, 
het vervaardigen van telefoon- en 
telegraafpalen, omheiningen enz. Het 
vervoer geschiedt deels per vracht
wagen zo het voor de onmiddellijke 
omgeving bestemd is, maar meestal 
per boot. 

Het gaat via de Maas, het Albert-
kanaal en de verschillende vaarten 
naar het binnen- en buitenland. 

Wij hebben te Hasselt aan de ka
de van het Albertkanaal aldaar, een 
inrichting aan het werk gezien voor 
de vervaardiging van beton en Jar-
ma<u 

LIMBURG 

GROOTSTE VOORTBRENGER 

Zoals wij reeds aantoonden is Lim
burg de voornaamste leverancier van 
kiezel hier te lande. De baggervoort-
brengst bedroeg In 1954 zowat 412.800 
ton (of 28 t. h. van de rijksvoort-
brengst, die 1.464.000 ton bedroeg) en 
verhoogde tot 2.215.458 ton in 1961 (of 
ongeveer 67 t. h. van de rijksproduk-
tie die 3.308.881 ton bedroeg). De 
voortbrengst van de groeven liep in 
1959 op tot 543.602 ton of 81,5 t. h. 
van de rijksvoortbrengst die 666.065 
ton beliep. Limburg gaf hier toen 
reeds de toon aan met een gemiddel
de van 70 tot 90 t. h. van de totale 
voortbrengst. Zoals men zal opmer
ken, neemt Limburg ook Inzake bag-

afwaarts is er geen grind meer te 
vinden omdat de lagen uitgeput zijn. 
Hetzelfde verschijnsel is merkbaar 
in de Maas rond Luik waar het bag
geren bovendien moeilijk Is omdat ' t 
de scheepvaart belemmert. 

Aldus is en blijft Limburg weldra. 
de enige leverancier van de zo brood
nodige delfstof. Met de bijna zes mil
joen ton per jaar wordt deze provin
cie slechts naar de kroon gestoken 
door de buren van de overkant die 
een jaarlijkse voortbrengst van 9 
miljoen ton hebben, voortbrengst die 
voor vijf en negentig ten honderd 
afkomstig is van de Limburgers die 
aan de rechteroever van de Maas 
wonen. Het « hele » Limburg is al
dus de grote voortbrenger van de 
« diamant van de Maas ». 

Staf de l ie . 

De grote installaties aan het Albertkanaal te Hasselt waar kietel verwerkt wordt 
tot beton en asfalt-tarmac. De macliines, waarbij een reusaclitige brander die het 
kiezel tot op 180 graden verwarmt, verwerken 500 kilo grind per minuut en brengen 
CO ton gebruiksklare wegbedekking per uur voort. Dit is een van de vele aan

wendingen van kiezel uit de Maas. 
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De mens, onderdeel van de machine? De me~is loulêr als produktiejacfor'' In geen 
geval : de ekonomie moei m funktie ^taan van dt inem En hel piodukliepiocei, mag 
op geen enkele wijze de menselijke waardigheid krenken. 

(vervolg van blz, 7) 
'aanleiding toe Bestaat, een verwisse
ling van het jjersoneei m te voeren; 

^ g) al de maatschappelijke werken 
ïe beheren die door de onderneming 
.worden Ingesteld voor het welzijn 
van het personeeel, tenzij deze wor
den overgelaten aan het zelfstandig 
beheer van de werknemers; 

h) alle maatregelen te onderzoe
ken, die geschikt zijn om de ontwik
keling van de geest van samenwer
king tussen het ondernemingshoofd 
en zijn personeel te bevorderen, o.a. 
door het gebruik der taal van de 
streek voor de inwendige betrekkin
gen der onderneming, waardoor 
ojn. verstaan worden de boekhou
ding, de dienstorders, de briefwisse
ling met de openbare besturen; 

i) adviezen of verslagen uit te 
brengen die de verschillende stand
punten weergeven die m hun midden 
tot uiting kwamen betreffende iede
re kwestie van ekoncHnische aard die' 
onder hun bevoegdheid valt. 

Hoe ziet hét er nu in de werkelijk
heid uit? 

Van werkelijk medebeheer is geen 
spraak. 

Ik breng hier graag hulde aan de 
opbouwende geest waarin sommige 
werkgevers en werknemers samen
gewerkt hebben en die in de gege
ven omstandigheden gedaan hebben 
wat zij konden om een positief re
sultaat te bereiken. 

Heeft de ondernemingsraad zijn 
doel bereikt? 

Over het algemeen gesproken moet 
men met & neen » antwoorden 

Welke zijn nu de oorzaken' Zoals 
reeds aangestipt, zijn de meeste be
voegdheden van de ondernemings
raad slechts advesgevjend, dus niet 
bindend voor de werkgever, die de
ze adviezen kan aannemen of ver
werpen. 

Verder zijn de bevoegdheaen vaag 
en vatbaar voor verschillende inter
pretaties. Zo b.v wat de maatschap
pelijke werken betreft; de werkge
ver kan hiervan doodeenvoudig een 
vereniging zonder winstgevend doel 
maken, zodat men kan betwisten of 
ze al dan niet onder de tjevoegdheid 
van de ondernemingsraad vallen 

De inlichtingen die m.oeten worden 
verstrekt bij het afsluiten van het 
maatschappeliik dienstjaar, worden 
meestal vaag gehouden en zodanig 
ingewikkeld voorgesteld, dat de werk
nemers - afgevaardigden er niet veel 
aan hebben. Weliswaar hebben zi] 
het recht een beëdigd revisor aan te 
stellen om de waarachtigheid na te 
gaan, maar tot op heden is er bij on.= 
weten van dit recht geen enkel le-
bruik gemaakt en dit om twee voor 
de hand liggende redenen Er zijn 
zeer weinig revisoren waarop de on
dernemingsraad 'n beroep kan doen, 
daar de meesten onder hen in dienst 
staan van de ondernemingen zelf, 
waar de verdiensten hoger liggen 

De tweede leden is dat er voor de 
werknemers - afgevaardigden steeds 
een gevaar aan verbonden is; zij 

moeten nl. de els stellen met al dé 
gevolgen van dien. Zij staan immei« 
in de delikate positie van onderge
schikten tegenover de leiding van de 
onderneming, die hen in hun loop
baan kan fnuiken. 

Maar vooral is door de instelling 
van de ondernemingsraad aan de 
struktuur van de onderneming zelf 
in wezen niets veranderd. De werk
nemer heeft in de gang van zaken 
op ekonomisch en technisch gebied 
en inzake bedrijfsbeleid niet veel in 
te brengen Zijn stem is alleen ad-
viesgevend. daarhij beschikt hij niet 
over voldoende gegevens om zich een 
algemeen "̂ eeld te vormen van de 
onderneming. Het is nog altijd alleen 
de kapitaal - inbrenger die beslist 
over het wel en wee van de onderne
ming 

Welke middelen kunnen daaraan 
verhelpen? 

Eerst en vooral moeten wij wijzen 
op de groeiende malaise die heerst 
onder de besten der vakbondsmili
tanten, waarvan de stem steeds lui
der gaat kliriken in de richting van 
een grondige omvorming van de on
dernemingsraad, die er zou in bestaan 
aan de raad werkelijke bevoegdheden 
en medezeggingschap te verlenen. 
Deze eis wordt steeds met meer klem 
gesteld aan de hogere syndi'kale lei
ding Deze laatste is inderdaad niet 
van alle schuld vril te pleiten, daar 
zij dikwijls te veel aan opbod doet 

meenschap In de onderneming iwS-* 
nen tot stand gebracht worden. Ieder 
lid van de onderneming zal zich ge^ 
respekteerd voelen als mede-opboui 
wer van het bedrijf- en niet als een" 
instrument van louter winstbejag. 
Men mag niet vergeten dat vele werk'* 
nemers door het voortgezet onderwijs 
dat zij genoten, de bekwaamheid be-< 
zitten oog te hebben voor de noden 
van de onderneming, en in positieve 
zin willen medewerken om deze toti 
een grotere bloei te brengen ten bate 
van de ganse werkende gemeenschap^ 
Mogen wij daarbij ook eens de be-* 
denking maken hoeveel goede kracht 
ten reeds verloren zijn gegaan in de 
ondernemingen, omdat deze mensen 
eenvoudig genegeerd worden en ze 
zo hun kennis en bekwaamheid niefi 
konden ter beschikking stellen, met 
als gevolg dikwijls verbittering en 
onverschilligheid tegenover het be
drijf en verlies van verantwoorde
lijkheidszin. Terwijl juist de zin voor 
verantwoordelijkheid zou moeten 
worden aangekweekt, want het is niet 
juist dat de verantwoordelijkheidszin 
bij de werknemers is teloorgegaan. 
Gewis, zoals er bij de werkgevers 
mensen zijn met een tekort aan ver
antwoordelijkheidszin, zo zijn er ook 
bij de werknemers, doch men mag 
niet veralgemenen Trouwens zoals 
hogerop reeds geschreven, hebben de 
werknemers zich tot nu toe in de on
derneming niet voldoende kunnen 
laten gelden; vandaar hun reaktie 

*il|e tiibune 

DE OHDERNEMINGSRADEH 

voor kleinere zaken, en zich neer
legt bi] de bestaande kapitalistische 
strukturen 

De selelrtie van de kanoK^dten voor 
de ondernemingsraad gebeurt dik
wijls verkeerd. Daardoor zitten er 
mensen in deze raden die niet op
gewassen zijn voor hun taak Zeer 
dikwijls wil men vooral pronken met 
de behaalde uitslagen bij d'̂  verkie
zingen Met Is gevolg dat veel be
kwame krachten die het goed menen, 
onverschillig worden tegenover de 
werking van de ondernemingsraad. 
De oplossing cestaat er in de onder
nemingsraad die bevoegdheden te ge
ven die werkelijke medezeggingsschap 
waarborgen op technisch en 
ekonomisch gebied als op gebied der 
menselijke verhoudingen Wij moe
ten teruggaan naar de bron van de 
kristelijke en humanistische leer 
dat de mens primeert boven alles, 
ook boven 't ekonomisch belang. De 
mens Is er niet voor de ekonomie, 
doch de ekonomie is er voor de mens. 
Dan pas zal er een echte werkge-

van onverschilligheid, omdat zij zich 
als uitsluitend uitvoerend instrument 
niet gebonden voelen en niets mede 
te beslissen hebben Alles wordt 
toch van hogerhand oedisseld; zij 
hebben alleen de opdrachten uit te 
voeren. Dat treft meer deze mensen 
die door nun ontwikkeling en verant-
woordeliikheidszin de noden van de 
onderneming duidelijk kennen en 
zeer vaak zouden kunnen medehelpen 
om naar een passende oplossing voor 
bepaalde problemen te zoeken Een
voudig gezegd : wij moeten naar een 
verandering van de geest in de onder
neming, aangepast aan de moderne 
tijd; hierin dragen de svndikaten en 
werkgevers-organizaties een zware 
verantwonrdehikheid Zij moeten bi] 
hun leden die geest aankweken die 
hen rijp maakt voor grondigjc so-
ciaal-ekonomische struktuurher-
vormingen, die van de onderneming 
een meer menselijke gemeenschap 
moeten maken. 

'W.V. 

H E T A L C E M E E N 
B O U W B E D R I J F 
K U N N E N 

EEN VAN DE 30 GROOTSTE TUSSEN DE 
24.455 BOUWBEDRIJVEN VAN HET LAND 
BIEDT U EEN VIERDUBBELE WAARBORG 

— 15 JAAR ONDERVINDING 
— MEER DAN 4.800 TEVREDEN KLIENTEN 
— 300 ARBEIDERS IN VASTE DIENST EN 

200 SPECIALISTEN 
- RUIMSTE FINANCIERING EN V/EERGA-

LOZE SERVICE. 
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TICH - GENK - SCHOTEN e.a. i.'.°y.°^?,T.";!I'I. : 
GEEN SERIEBOUW! STEEDS ORIGI- M 

= Naam : . • • •__.• ._—..__—-: 
NELE ONTWERPEN VOLGENS UW M 
WENSEN, EISEN EN PERSOONLIJK- 1 *<"" = | 
HEID. m - I 
WIJ BOUWEN OOK OP UW 1 Handtekening: \ 
GROND 1 1 



PI VOUUUNII 11 

KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KULTUUR - KU 

StlllI-ltUI>: 

"DE VRIJWILLIGERS 99 

[« Les Volonta i res » van Sa in t -Loup is de geschiedenis van het « Franse 
vrijwilligerslegioen tegen het bolsjev^isme». ' t Is echter geen dorre op
s o m m i n g van feiten, n a m e n en d a t a en evenmin is het een roman , 
waar in de fiktie v a n personnages en fabel min of meer gestoffeerd wor
den m e t historische feiten. D e a u t e u r heeft zich, wat gebeurtenissen en 
personnages betreft, hoofdzakelijk aan de historische objektiviteit ge
houden , de militaire akties weergegeven en de personnages getekend 
aan de h a n d van no ta ' s , dagboeken , verklar ingen van ooggetuigen enz. 
Voor. de chronologie der gebeurtenissen heeft hij dankbaar gebruik ge
m a a k t van de jarenlange arbeid van Rober t Soulat . 
A a n deze historische objektiviteit ver leent hij echter een diepte en le
vensechtheid door het a a n w e n d e n van romantechnische middelen : 
dialoog, ont leding, beschrijving. Hierdoor krijgt heel dit boek — dat 
anders wellicht een zeer interessante doch in zijn koele objektiviteit 
veeleer onpersoonl i jk-aandoende kroniek zou geworden zijn — een 
epische allure en een eenheid, die he t als een roman doen lezen en die 
toch geen ogenblik aan de historische bedoeling schaden. En om deze 
historische nauwgeze the id én om deze meeslepende, epische kracht, is 
dit boek g e w o r d e n : hét epos van de Franse vrijwilligers aan 't Oostfront . 

« Weeral een oorlogsboek » hoor ik 
de lezer zeggen. En Inderdaad : de 
oorlogsgebeurtenissen zijn door de 
literatuur (en de film) op een der
gelijke wijze geëxploreerd — en ge
ëxploiteerd — dat men zich bijna 
zou gaan afvragen wat me^,zqjj ,ge-, 
daan hebben indien er'^geen oorlog 
geweest was. 

Van heel die oorlogsliteratuur 
blijft er echter weinig substantieels 
over. 

Hetzelfde gebeurde — hoewel op 
mindere schaal — ook na de eerste 
wereldoorlog en wanneer wij nu te 
rugblikken op wat er toen geschreven 
werd en wat er aan waardevols van 
overblijft, stellen wij vast dat dit 
percentage veeleer gering is : Caros-
sa's « Rumanisches Tagebuch », 
Jünger's « Stahlgewittern », «Le Feu» 
van Barbusae, d& «Sergeant Grischa» 
van Zweig. 

Men kan er misschien nog even
veel andere opnoemen — maar dan 
is het ook gedaan. 

Na deze oorlog is de verhouding 
tussen de massa-produktie aan oor
logsromans en de enkele die aan tijd 
en slijtage zullen weerstaan, nog gro
ter geworden. 

Wannneer wij spijts deze overvloed 
toch voor Saint Loup's boek de aan
dacht vragen, dan is dat omwille van 
twee kwaliteiten die weinig oorlogs-
boeken bezitten en die wij van een 
evengroot belang achten als de zui-
ver-estetische hoedanigheden 

Vooreerst is er vanwege de auteur 
een absolute eerlijkheid, een wijze 
van voorstellen die noch verbloemt 
noch vervormt en die gunstig- afsteekt 
tegen de heersende zwart-wit histo-
rieschrijving van de overwinnaar 

In de tweede plaats is er de abso
lute afwezigheid van een — in vele 
oorlogsboeken tot walgenstoe volge
houden — haat. Want dit is wel het 
eigenaardige : dat vele zogezegd-pa-
cifistische en anti-militaristische ro
mans de partijdigheid en de hetze 
van de oorlogsperiode voorttrekken 
in vredestijd en de oorlog die mili
tair uitgevochten is. geestelijk bli j
ven voortzetten Waarbij het dan 
niet zozeer tegen het kwaad zelf gaat, 
tegen de verschrikking van de oor
log, maar tegen de mensen die aan 
de andere zijde stonden. Een derge
lijke literatuur kan en wil bij de 
vijand nooit enige gezonde idee of 
enie zuiver idealisme erkennen kan 
of wil in hftt eigen kamp geen enke

le schurkenstreek, geen enkele mis
daad zien.. 

Daartegenover staat dit alles be
halve « pacifistische » boek bijna als 
een pleidooi voo'* verzoening, voor 
wederzijds begrip en samenwerking! 
., a<;.«l.fiu#Mieeiit de-«*«nsheid niet%i 
in helden en misdadigers, in heili
gen en schurken — al naargelang zij 
aan de ene of andere zijde hebben 
gestaan Hij tekent ze zoals ze zijn, 
met hun gebreken en hun kwalitei
ten; zowel de landsknecht en de 
avonturier als de priester, de gelovi
ge katoliek die voor de verdediging 
van het kristendom wil vechten, als 
de racist die de biologische beveili
ging van het blanke ras als een le
vensnoodzaak voor het w)ortbestaan 
van Europa beschouwt Deze psycho r 
logische oprechtheid — die eveneens 
in veel oorlogsliteratuur afwezig is — 
maakt van dit boek een groot en le
venswarm getuigenis. 

Tijdens de tweede wereldoorlog 
vochten tussen de twee a drie mil
joen vrijwilligers aan de zijde van 
Duitsland Men kan dit feit — dat 
een totaal nieuw verschijnsel was in 
de klassieke indeling der kampen 
naar staatsgrenzen — eenvoudig ka-
talogeren als « verraad », « interna

tionaal fascisme » of « duitsgezind
heid ». Wie de mensen, de feiten en 
ideeën zonder vooringenomenheid 
bestudeert, weet dat daarmede noch 
een psychologische, noch een histo
rische of politieke verklaring gege
ven xs. Saint Loup wenst deze verkla
ring, evenmin te geven, doch hij oor
deelt of veroordeelt niet op basis van 
enkele lichtzinnige algemeenheden. 
Hij konfronteert ons met de histo
rische werkelijkheid en met de men
sen die deze geschiedenis hebben ge
maakt, wat veel eerlijker en objek-
tiever is Hij houdt geen pleidooi pro 
of contra; maar zijn figuren leven 
niet alleen door hun daden — maar 
ook door de — vaak zeer uiteenlo
pende — Ideeën die hen tot deze da
den hebben geleid. 

Wanneer wij « Les Volontaires » 
epos genoemd hebben, dan is dat in 
de letterlijke betekenis van « helden
dicht » Want het boek is een hulde 
aan een hele generatie : een gene
ratie die niet alleen over socialisme 
diskuteerde. die niet al'een over Eu
ropese eenheid kon,?resseerde of er 
kommissies voor oprichtte, maar die 

voor haar socialisme, haar nationa
lisme en haar Europese idee vocht en 
stierf, zowel in de internationale bri
gades in Spanje als in de internatio
nale brigades aan het Oostfront. 

Een schrijver als Bernt von Heise-
Ier, die men bezwaarlijk van natio^n 
naai - socialistische sympathieën kan 
verdenken, sclurijft ergens in zijn ro 
man « Die Versöhnung » dat er geen 
twijfel bestaat aan het idealisme en 
de eerlijke overtuiging van diegenen 
die vanuit heel Europa gekomen wa
ren om voor deze Europese eenheid 
te vechten, en dat het niet hun 
schuld is wanneer dit idealisme werd 
afgeleid in imperialistische banen. 

Saint - Loup laat eveneens de aal
moezenier in zijn boek in een gesprefc 
zeggen : 

« Wij hebben zonder twijfel de po* 
» litiek van samenwerking met Duits-
» land te vroeg ingeluid en in on-
» gunstige omstandigheden. Maar 
» anderen zullen na ons komen die 
» deze politiek van samenwerking 
» zullen hernemen, deze droom van 
> een verenigd Europa, en die zullen 
» s'agen wanneer wij reeds lang vei^ 
» geten zullen zijn. » 

Saint-Loup heeft met dit boek er 
voor gezorgd, dat deze «vergetelheid» 
dan toch maar betrekkeljk zal zijn. 
En wij durven hierbij de wens uit
spreken dat dit boek ook in Neder
landse vertaling zou verschijnen, 
waar er toch zoveel vertaald werd 
dat zowel literair als menselijk en 
historisch tegenover Saint-Loup'9 
« Volontaires » een pover figaau 
slaat. ~ 

Saint-Loup « Les Volontaires >•« 
Les Presses de la Cité, Parijs. 507 blz. 
geb 165 F. 

TONEEL TE BRUSSEL 
Als voor laa ts te stuk van di t toneel jaar (op 9 juli volgt nog een herne
ming van P u t m a n s ' « P e e g i e » ) word t ( (Boeing-Boeing» van Mare 
Camolet t i opgevoerd : we zijn in de reeks Franse s tukken en doen er 
dus mee voort ! (De vertal ing is d i tmaal van Koen De R u y t e r . . . ) . 

Als afwisseling in een eerder zwaar 
seizoen en als trekpleister tegen de 
warme dagen is een vaudeville wel
kom, te meer daar het gaat om een 
zeer plezierig werk van iemand die er 
een handje van weg heeft, koddige 
toestanden — zij het onmogelijke — 
te scheppen en de personages door 
mekaar te klutsen, waarbij replieken 
als een vuurwerk de zaal ingejaagd 
worden en er grote hilariteit verwek
ken. 

Het stuk is wat een vaudeville moet 
zijn : een zeer lichte komedie, die 
voral steunt op de intriges en op het 

quiproquo, d.i. de persoonsverwisse
ling of beter, m dit geval, het misver-
verstand nopens de personages. Het 
gaat hem nl, over drie stewardessen 
die alle drie de maitresse zijn van 
een frivole don Juan, maar tevens 
denken zijn verloofde te zijn, zodat 
de ladykiller alle moeilijkheden heeft 
ze uit elkaar te houden ! Een verwijt 
dat men de auteur zou kunnen ma
ken is, dat de stewardessen er niet 
fraai uitkomen ! Allen worden ze over 
één kam geschoren en zijn ze een ge
makkelijke prooi voor de liefhebber : 
een telefoontje lijkt voldoende, vol

gens hem, om er een hele reeks eni 
van alle nationaliteiten ter beschik
king te hebben... 

Nu ja, het gaat om een vaudeville, 
maar of de stewardessen Mare Ca
moletti in hun hart zullen dragen ?..* 

In de regie van auteur Peters, di0 
men in tal van details, gags en woord-
verdraaiingen kan herkennen, even-* 
als in het vlugge tempo, wordt van 
dit vermakelijk werk een vlotte ver
toning gegeven met Jef Demedts en 
Nand Buyl in de herenrollen. Denise 
Deweerdt, Mary Boduin en Chris 
Lomme in de rollen van de stewardes
sen en verder — last not least — als 
de mopperende, overwerkte meid, 
aan wie de schrijver speciale aan
dacht heeft geschonken omdat ze als 
de spil van de intrige uitmaakt. Lia 
Lee die er een glansrijke karikatuur 
van maakt en die we nog nooi+ zo 
treffend goed hebben gezien. V. 
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i Na de hlsterische aanval die 
Vourquoi Pas? vorige week deed 
• p onze voUcsvertegenwoordig'er 
Vanie l Deconinck in verband met 
Bijn brief aan de Europese minis-
jlers van buitenlandse zaken, 
springt de persmeute deze week 
• p zijn Vlaamse Lijst die bij de 
kremeenteverkiezingen te Brussel 
Bal optreden. Het werd geen « De
coninck verlost » naa r het voor
beeld van Rodenbachs dichtwerk 
SK Deconinck-besmost » (bezwad-
«lerd) kan een betere samenvatting 
«ijn. « AUes verglijdt » op parti j-
(ebied, cou de titel kunnen zijn 
^ n heel wat kommentaren over 
ne t leven der partijen. 

ILe P e u p l o 
Het Brussels BSF-orgaan ver

teer t moeilijk de « conincklijke » 
p lannen te Brussel. De stijl is er 
Aok naar . 

« M. Daniel Deconinck een van 
Be vijf 8 brulapen »die de Volks
unie naa r de Kamer heeft gezon
den, hoofd van de stormtroepen 
die zich onlangs te Overijse heb-
t)en onderscheiden, hield te Bru-
lel les (pardon te Brussel) een 
perskonferentie waar het neerleg
gen werd meegedeeld van een 
IVlaamse lijst voor Brusselse (sic) 
belangen bij de gemeenteverkie-
Bingen. 

De lijst zal « personaliteiten »(!) 
van verschillende ideologische 
overtuiging bundelen. Men zegt 
overigens niet dewelke. Behalve 
da t de genoemde Deconinck kop-
•rekker zal zijn. 

Een schone kop voorwaar. » 

'11LIBBE BEL&iaUE 
I s woest omdat Dajilel speciaal 

de aandacht trekt op de verwaar
lozing van de vroegere gemeenten 
Haren, Nederoverheembeek, La
ken, die in de jaren 20 bij Brus-
Bel-stad werden gevoegd. 

« Men ziet de taktiek. Om en
kele honderden stemmen op te 
halen, zal deze lijst gebruikt wor
den (testlijst overigens en satelliet 
van de Volksunie, die zijn naam 
niet durft noemen) om wrok en 
ongenoegen te verspreiden in die 

enkele wijken die een dertigtal 
jaren geleden bij Brussel werden 
gevoegd, en die naar het zeggen 
van volksvertegenwoordiger Deco
ninck steeds verwaarloosd worden 
omdat hun bevolking hoofdzake
lijk Vlaams was. 

Men kent het afgezaagde lied
je. » 

VOLKSGAZE|f 
Wordt plots zeer bekommerd 

om het Vlaams be!ang te Brussel. 
« De reusachtige meerderheid 

van de Brusselse kiezers, zowel 
Vlaamse als Franstalige, weet 
heel precies met wat men de 
Volksunie werkelijk moet vereen
zelvigen. 

Daarom hoeft niemand, noch in 
het Vlaams - socia'istische, noch 
in het Vlaams - katholieke, noch 
in het Vlaams - liberale kamp, te 
vrezen dat de lijst van de Volks
unie - mandataris , openlijk VU of 
gecamoufleerd, welkdanig succes 
zal behalen of een beduidend aan
tal Vlaamse stemmen aan de t ra
ditionele partijen zal onttrekken. 
Alleen indien zij door iemand met 
meer gezag en minder verdacht 
politiek verleden werd aangevoerd, 
ware zulke denkbaar. 

Wat is dan wel te vrezen? 
De exploitatie, in het Brussels 

milieu en voor de anti-Vlaamse 
politiek in gans België, van het 
door M. De CJoninck zelf voorspeld 
gering succes van een « Vlaamse 
verzamellijst »! 

Wij geloven dat Jos' bekommer
nis ook een zelfbekommernis is. 
Immers vele CVP, BSP, FVV-Vla-
mingen te Brussel beginnen over 
alle verdelingen heen eerst Vla
ming te zijn. 

'JCWAL 
Neemt als leuze « Geef Deco

ninck, wat Deconinck toekomt » 
en is vol lof voor diens brief over 
Brussel - Europese hoofdstad. 

« Ik stel voor dat de Vlamingen 
zich wat meer met de aanduiding 
van die hoofdstad bezighouden, 
voor het te laat is, Brussel komt 
hiervoor alleen maar in aanmer
king Indien heel het bestuur van 
die stad in een andere geest 
wordt opgevat. Eerst moet een 
einde gemaakt worden aan de dik-
ta tuur van de anti-Vlaamse dom
koppen en aan de tyranie van he t 
handvol cafébazen die van Brus
sel een karikatmir van een stad 
gemaakt hebben. 

Indien de Vlaamse peirs te 
Brussel en elders een handje toe
steekt, en indien andere Vlaamse 
mandatarissen de moed en he t 
doorzicht hebben waarvan Daniel 

DEZE WEEK OP UW SCHERM 
Z O N D A G 
H.OO : H. Mis — 15.30 : Autorennen. 
Rechtstreekse reportage van de aan
komst van de t 24 uren van lie 
Mans s — 16.15 : Tekenfilms voor 

Jong en oud : De Flintstones, toe-
:omstver&alen uit het steentljdperk 

— 16.40 : Klein, klein, kleutertje — 
18.30 : Sportreportage — 20.15 : 
TV-nieuws — 20.35 : Sportuitslagen 
— 20.40 : Henk van Montfoortshow, 
met Henk van Montfoort, Yvonne 
Henneco, Gaston Berghmans e.a. — 
21.20 : ' t Is maar een woord, quiz-
programma — 21.55 : Sportweekend, 
sportaktualiteiten in woord en 
beeld — 22.25 : Tweede nieuwsuit-
Bending. 

M A A N D A G 
18.30 : Tienerklanken : een pro-
Bramma voor de jongeren — 19.55 • 
De Weerman — 20.00 : TV-nieuws 
— 20 20 : Programma-overzicht — 
30.25 : Sportnieuws met o.m. het 
fllmverslag van de Ie rit van de 
Ronde van Frankrijk : Rennes-
Llsieux — 20.40 : Boudewijn is niet 
dood, historische reconstructie van 
een merkwaardige gebeurtenis, die 
« o h afspeelde In het graafschap 
Vlaanderen anno 1225 ,met als cen
trale figuur graaf Boudewijn IX — 
ai.45 : Panorama — 22.30 : Zoek-
Uclit op de kulturele aktuallteit — 
22.50 : Tweede nieuwsuitzending. 

D I N S D A G 
M.OO : Rellgl«ua programma — 
10.30 : Tienerklanken : «en pro

gramma voor de jongeren — 20.00 : 
TV-nieuws — 20.20 : Programma
overzicht — 20.25 : Sportnieuws 
met o.m. het fllmverslag van de 2e 
rit van de Ronde van Frankrijk : 
Lisieux-Amiens — 20.40 • Bonanza 
— 20.30 : Ten huize van Anton 
Van de Velde — 22.20 : Autorama, 
magazine voor de automobilisten — 
22.50 : Tweede nieuwsuitzending. 

W O E N S D A G 
19 00 : Klein, klein, kleutertje — 
19.20 : Televisum : Jeugdtelevisle 
— 19.55 : De Weerman — 20.00 : 
TV-nieuws — 20.20 : Programma
overzicht — 20.25 : Sportnieuws 
met o.m. het filmverslag van de 3e 
rit van de Ronde van Frankrijk ; 
Amlens-VorsK Brussel) — 20.40 : 
Te voet door Vlaanderen : de Oost
kust. Tekst en presentatie : Moni
que en Piet Van de Sljpe — 21.05 : 
De dertig seconden : TV-spel van 
Dimitri Prenkel Frank — 22.20 : 
Teletaalles : Nederlands — 22.35 : 
Tweede nieuwsuitzending. 

D O N D E R D A G 
19.30 : Tijd voor U : Lily en de 
politieman — 20.00 : TV-nieuws — 
20.20 : Programma-overzicht — 
20.25 : Sportnieuws met o.m. het 
filmverslag van de 4e rit van de 
Ronde van Frankrijk ; Vorst-Metz 
— 20.40 : Tekenfilms voor jong en 
oud : De flintstones. 35e afl : 
De gouden cactus — a 1.05 : Dossier 
Belgte (S). Decentralisatie en de
concentratie -— ai.S5 : Première } 
Mn programma met flimnleuws en 

Deconinck blijken heeft gegeven 
in onderhavig geval, komt er wel 
schot in de 2saak! » 

La Dernière 
Heure 

In dit Brussels liberaal blad 
leest de kersverse liberaal en se
nator Moreau de Melen de levie
ten aan « den Theo » die op een 
leeftijd da t normale kinderen er 
van dromen wielrenner of mis-
diener te worden reeds met eerste 
minister-ambities zou rondgelopen 
hebben. 

« Nu het kiezerscorps zijn over
tuiging heeft opgedaan, spannen 
de regeringsbondgenoten zich in 
om vrijuit te gaan met verklarin
gen op meetings en in artikels blij
kens welke de regering nooit 
« travaillistisch », noch « collecti
vistisch », noch « ouvrieristisch » 
is geweest. Indien men ze mocht 
geloven dan zou het daar om «zin
loze» begrippen gaan uit het psy
chologische arsenaal waaruit de 
P W haar wapens tegen de rege
ring haalt . 

Komaan! De rede van Leuven 
was een echte bekentenis, de 
« Mein Kampf » van een politi
cus die reeds op zevenjarige leef
tijd ervan droomde het land naa r 
zijn zin te regeren. 

Het kiezerscorps zal zich aan 
zulke grove maneuvers niet laten 
vangen. » 

Komaan Moreautje zeven is 
toch wat vroeg. Tenzij Theo dat 
toen reeds deed om Eyskens de 
loef af te steken. Gaston die zeg
de inderdaad toen hi j nog op de 
humaniora zat « Wacht maar tot 
ik er zal aan zijn ». 

Standaard 
Tracht Van den Boeynants te 

genezen van zijn nachtmerries. 
Paul VdB ziet inderdaad in alle 
Vlaamse jeugdkringen (terecht) 
het Volksuniespook opduiken. 

« D e bewering als zou in Vlaan
deren een nieuw rechts nationalis
me groeien, lijkt ons aanvecht
baar. Dat de Vlamingen met de 
dag bewuster als Vlaming optre
den, betekent nog niet een herop- • 
levmg van het oude nationalisme. 
De jongere generatie — d.w.z. al 
diegenen die na de Jongste oorlog 
volwassen werden — situeert de 
opgang van onze gemeenschap in 
he t r a am van de sociaal - econo
mische problematiek en van de 
Ehjropese integratie. Haar streven 
naar een ruimere autonomie is 
niet ingegeven door « Vlaams na
tionalisme », zelfs niet door een 
zg. groot - Nederlands, hoe ha rd 

fragmenten ui t nieuwe films — 
22.40 : Tweede nieuwsuitzending. 

V R I J D A G 
19.30 : De jonge Jacobleten : Ha-
mlsh wordt bevi:ijd 1 6e afL — 
19.45 : De avonturen van Popeye : 
tekenfilm — 19.65 : De Weerman — 
20.00 : TV-nieuws — 20.20 • Pro-
gramma-overzleht — 20.25 : Sport
nieuws met o.m. het filmverslag van 
de 5e rit van de Ronde van Frank
rijk : Metz-Frelburg — 20.40 ; Echo 
— 21.10 : Speelfilm : Anne Lucsata, 
diama van Arnold Lawen, naar het 
toneelstuk van Philip Yordan, met 
Sammy Davis jr., Henry Scott, 
Ertha Kltt en Rex Ingram. (Engelse 
versie met tweetalige onderschrif
ten - voor volwassenen) — 22.40 : 
Tweede nieuwsuitzending — 22.50 • 
Eddie Sachs, een fllmreportage uit 
de Amerikaanse experimentele TV-
reeks « The living camera » van 
Robert Drew, Richard Leacock en 
D A. Pennebaker. 

Z A T E R D A G 
18.45 tot 18.00 : Biljarten : Recht
streekse reportage van de wereld
kampioenschappen drieband gehou
den te Oostende — 19.00 : Religieus 
programma — 19.30 : Tijd voor U : 
Internationaal jeugdmagazine — 
20.00 : TV-nieuws — 20.20 • Pro
gramma-overzicht — 20.25 : Sport
nieuws met o.m. het filmverslag van 
de 6e rit van de Ronde van Frank
rijk : Frelburg-Besangon — 20.40 : 
Hartendrie : een interstedentomooi 
waarvan de derde wedstrijd vandaag 
wordt uitgezonden vanuit Oostende 
— 22.10 : In het Dlck-Powell-thea-
ter. Gregory Peck stelt voor : Pro
ject X — 23.00 : Blljaren : Recht
streekse reportage van de wereld
kampioenschappen drieband gehou
den te Oostende — Omstreeks 33.30: 
Tweede nieuwsuitzending 

zij ook overtuigd Is van de nood
zakelijkheid van een innige Bene
lux - samenwerking. 

Ook m de Volksunie, de parti j 
bij uitstek van de radicale flamin
ganten, bemerkt men zeer duide
lijk da t de sociaal - economische 
belangstelling terrein wint op de 
nationalistische ideologie van de 
oudere strijders. Het ruime pro
cessus van de Vlaamse ontvoog
ding e n expansie vergelijken met 
een terugkeer van he t rechtse na
tionalisme van destijds. Is dan 
ook niet houdbaar. 

Men ontkomt de indruk niet, 
dat de voorzitter van de (7VP zich 
wat heeft laten meeslepen door 
zijn temperament en door de in
terne moeilijkheden die hij in zijn 
part i j ondervindt. » 

La Wallonië 
I n verband met die Antwerpse 

rede van Van den Boeynants te
gen de Volksunie is het wel be
langwekkend de kommentaar van 
dit ekstreem - Waalse blad van 
de MPW te lezen. Paul zag een 
nieuwe Rex en VNV-beweging oi>-
rijzen. 

« Zekere bewegingen als de 
Volksunie hebben in hun spoor 
een -reeks ex-incivieken meege
trokken of zonen van incivieken 
die de wrok van hun ouders heb
ben geërfd. 

Maar de Volksunie en ook de 
Volksbeweging zijn meer dan dat . 
Zoals eertijds de Frontpart i j van 
Herman Vos, die trouwens socialis
tisch minister werd, bevatten de
ze groepen een ruim deel Vlaam
se demokraten, die bovendien nog 
federalist zijn. 

Het is wat al te gmakkelijk van 
hen te banbliksem en en gelijk te 
schakelen met het VNV. 

Inderdaad het fascistisch kli
maa t dat a a n de oorsprong lag 
van Rex en VNV bestaat niet 
meer. Het « negativische » waar
over Van den Boeynants klaagt is 
slechts de krachtige wil tot her
nieuwing van de oude groepen die 
Uitgedroogd zijn om niet te zeggen 
overtollig. En de chaos die de 
CVP - voorzitter vreest kan slechts 
onts taan in de gekke waanbeel
den van de unltaristen die ons 
besturen. » 

H e t Volle 
Verzet zich tegen alle federali

sering in de CVP. Het gebruikt de 
klassieke drogredenen van het 
huis De Saeger • Verroken en co, 

« En wij Vlamingen hebben ook 
geen belang bij separatisme in de 
schoot der par t i j . 

De bedoeling en de opdracht 
van een pyartij is 's lands bestuur 
te veroveren of tenminste de deel
neming aan 's lands bestuur te 
veroveren. 

K a n Iemand geloven da t de 
deelneming van de Vlaamse CVP 
a a n he t regeringsbeleid niet op 
onoverkomelijke moeilijkheden 
zou stuiten, indien de Vlaamse 
CVP slechts een gewestelijke par
tij was? 

Dan, indien we da t zouden be . 
werkstelligen, zouden wij Juist da 
droom van « La Libre Belgique » 
en « Le Soir » verwezenlijken : 
he t bondgenootschap van socialis
ten, liberalen en Waalse CVP-ers 
tegen ons. 

Noch het belang van he t Vlaam-
se volk, noch het belang van de 
Vlaamse CVP, noch het nat ionaal 
belang, noch het belang van de 
Vlaamse arbeidersklasse, noch h e t 
belang van de Vlaamse landbou
wersstand, noch het belang van de 
Vlaamse burgerij zouden door 
dergelijk politiek isolationisme 
worden gediend. » 

Het probleem kan ook anders 
gesteld heren van het Volk. Als 
de Vlaamse CVP, die de meerder
heid van het Vlaamse volk verte
genwoordigt, politiek zou durven 
optreden volgens het beginsel 
(( Vlaanderen eerst » dan wordt 
België tussen dit en twee jaar een 
federale s taa t . 

Le z i i euxve 
Cor Van der Goten bezondigde 

zich a a n een raak en geestig spel
letje van de verhouding Kerk-stajat 
in de unitaire s taat , dit rond he t 
probleem van de franstalige uni
versiteit te Leuven. 

« Vandaag (maandag) gelezen 
in een van de kranten en hieron
der letterlijk afgedrakt. 

Slechts é ^ kleine verandering 
aangebracht : aangezien Walen 
en Vlamingen voor kerk en s taa t 
evenwaardig zijn, heb Ik de woor
den Waal of Waals veranderd in 
Vlaming of Vlaams. Daardoor 
wordt het bericht wel onjuist, 
maar kan er onmogelijk Iets sto-
rends of verwonderlijks in de kon. 
tekst geslopen zijn : 

« Leuven en de Vlaamse proble
men — Een colloquium met Kard. 
Suenens en Mgr. Descamps. 

Kardinaal Suenens en rektor 
Descamps woonden te Brussel de 
slotzitting bij van he t tweede 
colloquium van « De Vrienden 
van de Leuvense Universiteit » 
(Les Amis de l'XTnlversité de Lou-
vaüi) . Het stond in het teken van 
« Leuven en de Vlaamse proble
men ». De voltallige vergadering 
van zondagmiddag werd vereerd 
niet de aanwezigheid van minister 
Gilson, CVP-voorzitter Van den 
Boeynants en andere politieke 
personaliteiten... » 
Zo, dat is alles en overigens meer 
dan voldoende. Deze enkele lijnen 
zijn de volledige Catechismus 
van de Belgische Beweging 1964. » 

Walter Luyten. 

VLAGGEN die de lading dekken 
Op 11 juli 1964 minshens één leeuwenvlag in iedere straat. 
Dat is de slogan van de Nationale Beviaggingsaktie. Op 
elf juli moet Vlaanderen een passend antwoord geven aan 
de tragi-komedianten van Hertoginnedal, dit als voorberei
ding op de naderende politieke schoonmaak. Schaf U daar
om vlug een Leeuwenvlag aan: een vlag die de lading dekt! 
BESTEL ZE BI) "NAT IONALE BEVLACCINCSAKTIE" 

Waterstraat 133, Sint - Amandsberg (Gent) 
Storten: pr. 618272 van A. H. Caluwaerts 

1. bedrukte vlaggen katoen 
1,5 m X 1,5 m 280 F 
2 m X 2 m 480 F 

geborduurde vlaggen wol 
1 m X 1 m 450 F 
1,45 m X 1,50 m 840 F 
1,45 m X 2 m 
2 - n X 2 m 
2,5 m X 3 m 
3 m X 3 m 
4 m X 2,40 m 
4 m X 4 m 

920 F 
1 450 F 
2 4 0 0 F 
2 700 F 
3 600 F 
4 200 F 

wol 
390 F 
680 F 
nylon 
420 F 
800 F 
900 F 

1 300 F 
2 200 F 
2 500 F 
3 400 F 
3 900 F 

3. geborduurde wimpels wol nylon 

a. 1 m X 2,5m (met lussen) 900 F 820 F 

b. 1 m X 2,5m (met sloof) 850 F 770 F 

Bijkomend te betalen voor franjes : 

a. 10 F per m voor wollen franjes. 

b. 40 F per m voor nylon franjes. 

Wie verdere Inlichtingen wentt vrago de uitgebreide folder aenl 
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GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 
BERICHT VAN DE VU-STUDIEDIENST 

I n antwoord op verschillende vragen, wordt medegedeeld 
da t in de loop van de maand juli een schema zal worden uit
gegeven nopens gemeentelijke politiek. Aam de voorbereiding 
hiervan wordt thans door een gespecialiseerde werkgroep de 
laatste hand gelegd. 

Het schema zal drie delen omvatten : 1) Ideologische 
grondslag van een vlaams - nationale gemeentelijke politiek; 
2) De verschillende aspekten van het gemeentebeleid; 3) Tak-
tiek. 

Het tweede gedeelte zal in 10 punten een volledig beeld 
geven van het gemeentebeleid : 

1. Urbanisatie en woningbouw. 
Z. Kultuurpolitiek. 
3. Jeugd- en gezinsbeleid. 
4. Gemeentelijk onderwijs. 
5. Recreatie, ontspanning en groene zones. 
6. Ekonomische politiek : handel , nijverheid, landbouw. 

' 7. Gemeentelijke fiskaliteit. 
8. Kommissie van Oi)enbare Onderstand. 
9. Intergemeentelijke samenwerking. 

10. Openbare werken. 
E. Slosse, 

Voorzitter VU-Studiedienst. 

OOST-VLAANDEREN 

ZOTTEGEM 
Het staat nu vast dat de Volks

unie - Zottegem — zoals verschil
lende andere V.U. - afdelingen in 
het arrondissement »— deel neemt 
aan de gemeenteverkiezingen in 
oktober van dit jaar. 

Het 2al de vele kiezers die de 
Volksunie te Zottegem telt (15 
t. h. voor de Kamer) genoegen 
doen dit te vernemen. 

Na een paar weken onderhande
lingen is de lijst practisch volzet. 
Daarenboven heeft onze volksver
tegenwoordiger Dr. van Leemput-
ten die te Zottegem vele vrienden 
telt zijn volledige steun toegezegd. 
De V.U. Zottegem ziet dan ook 
met groot vertrouwen de toekomst 
tegemoet 1 

ZWIJNAARDE 
Alle V.tJ.-leden en sympatisan-

ten der afdeling en omliggende, 
worden uitgenodigd op een groot 
zomerfeest, op zaterdag 27 Juni, te 
20 um in ons stemmig zaaltje van 
het Vlaams Huis, Heirweg Noord 
120. 

Tijdens deze avond, heeft de 
trekking plaats, der prijzen van 
onze « Lijst 500 ». De toegang is 
gratis. 

Er wacht u ook, zoals steeds een 
verrassing! 

Dus allen op E)Ost, wij gaan er 
eens duchtig op los! 

Het wordt beslist een knalavond 
van Vlaamse leute en plezier. 

Vlaamse vrienden, houdt deze 
datum vrijl 

de as. gemeenteraadsverkiezingen, 
vaste vorm aangenomen. Het 
koordinerend adres voor de lijst 
« Volksbelangen » is : Tuinstraat 
6, Assebroek. 

BRUGGE (ARR.) 
Agenda voor onze propagandisten. 

Zondag 21 Juni : koiportage in 
de Brugse randgemeenten, verza
meling op de Burg, Brugge, te 9 
uur. 

Zondag 28 Jmii : koiportage in 
de Brugse randgemeenten, verzar 
melen op zelfde plaats en uur. 

De propaganda - wagen zal de
ze kolportages steunen! 

Inmiddels gaan de huisbezoeken 
verder! 
Samenkomst. 

Voorzitters, sekretarissen en adj.-
sekretarissen van afdelingen en 
kernen komen samen m het lo
kaal « Vlisslnghe ». 

Deze samenkomst vindt op vrij
dag 26 juni as. te 20 uur 30 plaats. 

Zij geldt als werkvergadermg. 
Aanwezigheid is plicht! 
Aanbevolen adres. 

De fa. « Edel - drinks », Giete
rijstraat 48, Brugge (tel. 34053), 
beveelt zich aan voor de verkoop 
van « dranken van fabrikant aan 
verbruiker ». Uitstekende kwali
teit. Prijzen buiten konkurrentie. 

Ook D kunt lid worden van de 
grootste briefwisselingsclub van 
België, alle leeft talen, verzam. 
hobbies. Schr. Publt PubUo re
lations Ardaen Pierre. Amster-
damstr. 55, Oostende. 

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

ASSEBROEK 
De vorming van de lijst « Volks

belangen » heeft, met het oog op 

BRUGGE 
In een viertal werkvergaderlo-

gen werd de deelname aan de as. 
gemeenteraadsverkiezingen op 
punt gesteld. Gelijktijdig werd 
het eerste dozijn kandidaten in
geschreven. Begin Juli as. worden 
de steunkaarten, die de kiesstrijd 
moeten helpen financieren, in om
loop gebracht. 

HOGE LOTEN 
van 

10.000.000 F 

2 . 0 0 0 . 0 0 0 F 

1.000.000 F 

500.000 F 

en 58.025 LOTEN van 

200.000 F to t 400 P 

60 MILJOEN LOTEN 

Het Biljet 200 F 
Het Tiende 21 F 

NATION AkE 
LÖtÉRIJ 

Trekking op 29 juni 

KNOKKE 
Op 29 mei 11. vonden bestuurs

leden en leden van de afd. Knok-
ke elkaar in genoeglijke stemming 
rond de feestdis, die was tot stand 
gekomen dank zij het Initiatief 
van dhr en mvr Lambrechts en 
met de hulp van Juffr. Bruwier 
en van dhr en mvr Van Laeir. De 
üileg van de aanwezigen en een 
verkoop per amerikaans opbod, 
brachten een ferme stuiver op ten 
voordele van de afdelingskas. 
Voorzitter Raf Declercq mocht 
zijn tevredenheid over dit initia
tief uiten en de wens uitspreken 
dat, niettegenstaande het as. zo
merseizoen, de afdelmgswerklng 
op volle toeren zou blijven draai
en. 

ST KRUIS 
Alhier werd het verkiezingsko-

mitee voor de lijst « Volksbelan-
gen » samengesteld. Terwijl de an
dere gemeentelijke groepen in de 
grootste verwarring verkeren, 
werkt de lijst « Volksbelangen » 
in alle gemoedsrust aan het op
stellen van haar programma en 
het aanduiden van haar kandida
ten. 

Koordinerend adres : Delaplace-
Btraat 121. St. Kniis. 

ST MICHIELS 
De toevloed van Jonge gezinnen 

op de gemeente St. Michiels heeft 
de afdelingswerking gestimuleerd. 

Tijdens enkele werkvergaderin
gen kreeg de lijst « Volksbelan
gen » Inmiddels vast vorm. Nog 
voor het zomerverlof zullen de 
huisbezoeken stevig worden aan
gepakt. 

ROESELARE-TIELT 
De Volksunie breekt door. 

De Volksunieweek-lenteoffensiel 
werd in ons arrondissement met 
bijval gevoerd. De zaterdag- en 
zondagnamiddag trokken twee lan
ge autokaravanen gans het arron
dissement door en oogstten veel 
simpatJe bij de verwonderde kij
kers, die eens te meer vaststellen 
dat de V.U. niet rekent op de hoog-
konjunktuur alleen, doch maksi
maal de gelegenheden benut. Zon
dagvoormiddag werd onder leiding 
van de arr. ondervoorzitter Albert 
Bekaert te Izegem een koiportage 
gehouden, waar op enkele uren tijd 
meer dan 400 nummers aan de 
man werden gebracht. Doch er ia 
meer. De abonnementenslag, die 
rond de jaarwende ons abonnen-
tental enorm omhoog Joeg, is in
tussen reeds ter gelegenheid van 
het lenteoffensief met 80 gestegen, 
waarvan 40 gemaakt in Roeselare
stad. 

Een pluimpje daarvoor verdienen 
beslist Gerard Demeester en Roe
land Vermander, om Bernard I>e-
poorter niet te vergeten, die op 
meesterlijke wijze de ganse ope
ratie « lenteofensief » heeft geleid, 
en reeds 5 avonden op zijn eentje 
In de gemeenten Ooigem en Wiels 
beke huisbezoeken bracht. Doch we 
wachten intussen nog op Tielt, 
Wingene, Ingelmunster en gedeel
telijk Meulebeke. Mannen, nog één 
week enkele avonden er op uit en 
we kimnen de klip van de 150 om
zeilen. En U weet : er staat een 
flinke prijs op, uitgeschreven door 
de nationale leiding. Laat het werk 
niet aan enkelen over! 

Kolporfogeif. 
Het beestige weer van verleden 

week zondag heeft Bernard, Luk 
en Karlos niet belet in de dwerg
gemeente Osselgem (1000 inwo
ners) 60 nummers aan de man te 
brengen. Wie zegde daar weer dat 
men voor een koiportage met ve
len moet zijn? 

Intussen wordt het stilaan 11 
juli. Tegen, dan is gans het arron
dissement bewerkt. 

Data van kolportages voor ver
lof. 

Zondag 21 : Tielt (arrondisse
menteel). 

Zondag 28 : Meulebeke (arron
dissementeel). 

Zondag 5 Juli : Emelgem (Ize
gem - Meulebeke) en Ardooie 
Roeselare, Pittem, Ardooie). 

Onze beste propagandisten zul
len dan fier kunnen zeggen, dat 
hun steun aan de V.U. meer dan 
3.000 P per Jaar liedraagt... aan 
kolportages alleen. Petje af voor 
henl 

Versiireiding Volksunieprogramma. 
Begin juli is onze V.U.-brosjuur 

kant en Idaar met een speciale 
West-Vlaamse noot! 

Om de vei-spreiding op 20.000 
eksemplajren te kunnen financie
ren, zullen we er 3.000 verkopen 
bij slmpatisanten tegen 10 P. Op 
de eerste A.R. wordt de werkver
deling geregeld. In een speciaal 
bijvoegsel is het V.U.-programma 
voor middenstanders, landbouwers 
en arbeiders ingelast. Laat de 
grote partijen dan al zeggen, dat 
wij geen programma hebben! De 
verspreiding zal gebeuren door in
deling van steden en gemeenten 
in wijken. Zo kan ledereen ook 'a 
avonds <^ bezoek gaan. 
Na de ontmoeting te Diksmulde. 

Ons arrondissement was flink 
vertegenwoordigd op de manifesta
tie te Diksmulde. Er heerste ook 
achteraf een prettige sfeer en de 
uitstap naar Zoetenaaie was voor 
velen een uiterst prettige verras-

Elng. De mannen van Meulebeke, 
die in prima fonn waren, hebbea 
er op een half uur tijd een nieuwei 
afdeling uit de grond gestampt. Za 
waren indachtig de woorden vaa 
Frans Van der Eist : de Volksunie-
propagandisten mogen onder geea 
beding op hun lauweren gaan rus* 
ten, We moeten dag aan dag in d9 
weer zijn. Dit en het sukses iö 
Zoetenaaie overwegend, hebben za 
besloten, nog vlug in Meulebeke 20 
alxinnementen te werven. 

Pater Brauns brosjuur. 
Voor de verkoop van de V.U..«i 

brosJuur wordt aangevat, verzoe.i 
ken we dringend, hen die n<« 
niunmers van de Brauns-brosjuur. 
onverkocht lieten, ze aan de maa 
te brengen, liefst ter gelegenheid 
van huisbezoeken voor de abonne
mentenslag. Dringend afrekenea 
met Mik BalDylon of Bernard De-
poorter. Gediurende de vakantia 
zullen we enkele jongeren bijschan 
kelen voor de verkoop van de W.V» 
brosjuur. En die zullen dan ooSi 
wel meegaan op koiportage bij da 
« tweede ronde » die half-septento 
ber begint. 

Fropagandanummerwerking. 
Gedurende de 3 voorbije maan* 

den werden door onze plaatselijka 
medewerkers meer dan 20.0001 
V.U.-nummers verstuurd. We ma
ken er hen op attent dat op 4 
Juli de eerste cyclus ten eind» 
loopt en op 11 JuU de tweede cy
clus begint. Ze gelieven dani 
ook te zorgen, dat ze de nieuwe 
lijsten klaar hebben. In het kadeq 
van de gemeenteverkiezingen zul* 
len in de stad Roeselare 600 Ipst 
300 niunmers per week wordenl 
verstuurd. De • plaatselijke mede
werkers gelieven zich klaar te hotu 
den voor de verzending van da 
brosjuur aan de adressen van da 
eerste cyclus. Terzake ontvangOTl 
ze echter vooraf nog het bezoek 
van de provinciale propaganda 
leider Mik Babyion. 

y.U. BETOGING 
OP HET ST. ANNASTRAND 

Waarschijnlijk voor de eerste maal in de geschiedenis van 
de V.U. hééft een betoging van onze partij plaats gehad met 
als merendeel van het publiek een volkje dat het gebruinde 
lijf zeer karig bedekt had met bikinis en zwembroelges. Het 
gaat hem hier om de betoging die verleden zaterdag plaats had 
op de Antwerpse linkeroever en die beoogde in de eerste plaats 
de belangen te verdedigen van de met verjaging uit bun 
woonplaatsen bedreigde strandbewoners. 

Hoewel er — gezien het zeer 
warme en met onweer dreigende 
weer — minder betogers waren op
gekomen, bracht de muziekkapel 
der militanten en het groot aan
tal vlaggen heelwat opziens en 
vond de betoging ruime bijval, voor
al op het « St. Annastrand » waar 
de stadsdiensten reeds begonnen 
zijn met de afbraak van verschil
lende woningen en de t)ewoners 
dus rechtstreeks de bedreiging aan 
den lijve ondervinden. 

Er werden na afloop van de be-
toging twee korte toespraken ge
houden. Dr Goemans, arr. voorzit
ter wees er op dat dè strandbewo
ners in hun aktie alleen gesteund 
worden door de V.U., die ten allen 
tijde opkomt voor de belangen 
van de kleine Vlaamse man. Hij 
hekelde de wantoestanden die 
door de kleurpartijen in het leven 
geroepen werden op de Linkeroever 
en kwam op voor een ruime en 
billijke schadevergoeding zo er 
woningen dienen afgebroken te 
worden. Hij riep ook de bewoners 
op de V.U. te steunen opdat zij bij 
de gemeenteraadsverkiezingen een 
zo groot mogelijk aantal stemmen 
zou halen, de beste waart)org voor 
de verdediging van de belangen 
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van de kleine Vlaamse mens. 
De heer De Bel, plaatsehjk V.TJ.» 

voorzitter en voorman van de o p 
touw gezette aktie, schetste tot in 
de bijzonderheden de ongehoorde 
schandalen die het gevolg zijn van 
de stadspolitiek welke neerkomt pp 
een verjaging uit hun huizen, zon^ 
der de minste schadevergoeding 
van mensen die naar het St. Anna»-
strand gelokt werden met een 
aantal mooie vooruitzichten, be
loften en Iwuwvergunningen, Juisö 
vanwege dit stadsbestuur. 

's Avonds vond in het lokaal «De 
zeester » een druk bijgewoond baï 
plaats waar vooraf het woord ge
voerd werd door V.U.-gemeenta« 
raadslid Mr Schiltz. 

Deze wees erop dat bet sttrand 
opnieuw geürbaniseerd dient Ie 
worden tot een stuk nieuwe stad 
en óaX een rium ontspanningsocard 
dient opgebouwd en aangevuld 
daar waar overkort het Noordkas
teel (te Oosterweel) zal verdwij
nen en St. Annastrand aldus beij 
enige echte rekreatiegebied van 
Antwerpen-stad zal worden. Mr 
Schiltz hekelde dan uitvoerig de 
wijze waarop de huidige bewoners 
van de « Plage » in de val werden 
gelokt en zette een aantal eisen 
voorop die de Volksunie krachtda
dig zal verdedigen in de Antwerp
se gemeenteraad en daarbuiten : 
- Bij de afbraak van huizen op 

het strand moeten de menselijke 
aspekten van de raak onderzochfi 
worden en niet dtrekt de wet toe
gepast naar de letter; Het welzijn 
van de bewoners dient beoogd in 
het raam van het algemeen be
lang. Eventueel moet overgegaan 
worden tot de verplaatsing van de 
bungalows die hiervoor in aanmer
king komen. 

Vooral voor de ouderen die de
finitief gevestigd waren zou moe
ten voorzien worden m een ver
van gingswoning. 

De huizen die met bouwvergun
ning van de stad opgetrokken wer-
den moeten volledig vergoed wor
den. 

Tijdens de overgangsperiode 
dient het strand leefbaar gehou
den en moeten maatregelen geno
men worden die dienen te verhin
deren dat bet toerisme op het St, 
Annastrand zou uitsterven of te 
loor gaan. 
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ANTWERPEN LINKEROEVER 
De Volksunieafdeling van Ant

werpen Linker - Oever dankt de 
afdelingen, die de oproep voor de 
optocht van 13 juni 1.1. beant
woordden. 

Zij richt in het biezonder een 
woord van dank aan alle leden 
Tan de muziekkapel, militanten, 
a a n de V.M.O. van Gent en ook 
« a u de afdeling Sint-Niklaas. 

Wij zoeken, omstreken 
GENT bestaande of op te 
richten handelszaak, geen 
kapitaal nodig:, verkoop, 
bureel en schoolgerief-
boeken-speelgoed. Zeer 
groede verdienste, wij vra
gen eerlijkeheid-werklust-
betrouwbaarheid, inlich
tingen Redaktie blad. 

BORGERHOUT 
Gemeenteverkiezingen. 

I n tegenstelling met onze vorige 
rondzendbrief, heeft de poll voor 
d e gemeenteraadsverkiezingen 
plaats op donderdag, 25 juni, dus 
nie t op maandag 6 jvii, doorlopend 
Tan 20 tot 22 uur in de bovenzaal 
Tan ons lokaal « Nieuwe Oamot », 
Ctemotstraat • 60, te Antwerpen. 

Alle leden en bijleden, die hun 
bijdrage voor het jaar 1964 hebben 
aanbetaald, werden verwacht op 
deze poll. De rangorde van de eer
s te vijf kandidaten voor de ge
meenteraadsverkiezingen zal hier
door bepaald worden. 

Het bestuur herinnert er nog-
imaals aan, dat de leden hun kan-
dldatuiu" kunnen inzenden tot 20 

DORTMUNDER 
Thierbrauhof 1 
t» Leaven 

Alle zater- en zondagen 
Opper-Beleren -orkest 
Stemming plezier. 
Alle dagen 's mlcKïags en 
'a avonds beste keuken, 
niet duur 
Vanat < morgeni 
tot 'S nachts 
koud ouffet en koffie. 
Bljzondei ins:ericht voor 
groepsreizen scholen enz.» 
Parklne voor honderden 
autobussen en auto's. 
Alles prima verxorgd 
en goedkoop 

DORTMUNDER 
Thierbrauhof H 

Groenplaats 33 te Antwerpen 

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

DORT BIER KELDER 
Oude IVlarkt 22 Leuven 

Schoonste bierkeijaer 
Tan het land 

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

Niet vergeiea weldra 

Dort Thierbrauhof l i l 
te Brussel 

juni, aan het .sekretaii'iat Buurt-
spoo. weg'ei 87, indien zij voldoen 
aan de m onze vorige omzend
brief vermelde voorwaa'^den. 

U zo talrijk mogelijk verwach
tend, dankt ' het bestuur U voor 
uw medewerking. 

Bevlaggfingsaktie. 
Een opvallend bev'asg'ng op de 

11de juli 1964 weze de voorbode 
van de nade.\ nde politieke grote 
schoonmaak! 

In lede e s traat minstens één 
leeuwevlag! 

Bestel .ingen worden overge
maakt aan Ksrel Eykens. Wevers-
fabi-iekstraat 40. teefoon 35.56.10. 

(Bedrukte vlaggen in katoen 1.5 
m X 1,5 m. 280 F. bedrukte vlr.g-
gen in wo'. 1,5 m x 1.5 m 390 F) . 

In het gezin van ons 'id dhr. 
Platteau kregen de 7 jong-ens nu 
eindelijk een zusje. 

HUde, Lieveke en Mieke, kinde
ren van dh'-. en Mev". Pelckmans 
kregen een broertje. Koen. 

Johan en Kristel, kindjes van 
dhr en Mevrouw Jan DiFen heb
ben een broertie bijgeki'egen dat 
in het doopsel de naam Erik ont
ving. 

DEtTKNE 
Het bestuur biedt in naam van 

de afdeling zijn oprechte ge''uk-
wensen aan aan zijn medewerker 
Mare Uitdewr.gen en zijn echtge
note bij de geboorte van hun doch
tertje. 

EKEREN 
I n onze gemeente schijnt alles 

nog rust g! Men zou zeggen dat 
de politieke partijen zich in stilte, 
zonder koortsachtigheid. tot de 
aanstaande verkiezingsblsg voor
bereiden. De Volksunie staat wel 
in de openbare belangsteUmg en is 
ook voor velen het grote vraagte
ken. 

Daarom rust op onze afdeling 
een grote verantwoordelijkheid en 
moeten de leden met overtuiging, 
volledig en met open vizier m het 
£trijdpei-k treden. 

Door onvoorziene omstandighe
den wordt de algemene vergade
ring van juni naar begin juli ver
schoven. Op deze bijeenkomst 
•wordt het eerste gedeelte van de 
kandidatenlijst voor de gemeente
verkiezingen vastgelegd. De leden 
hebben inmiddels een rondzend
brief ontvangen om gebeurlijk 
h u n kandidatuur in te sturen naar 
voorzitter, P, Volant. Willy Staes-
lei 79, Ekeren 2 en dit voor 21 ju
n i aanstaande. 

Ook V knnl snel huwen 
treedt toe tot bpi ^especlaü 
•eerd liuwelllkswerk met lijs
ten, «chr Publlrttett i\rdaen 

Pierre, afd H_ Amsterdamslr. 
55 Oostende 

BRABANT 

ANDEEI.ECHT 
Maandag 22 juni te 20 uur : al

gemene bestuursvergadering op 
het sekretariaat, W^gevoerden-
s t raa t 13, Anderlecht. Programma: 
laatste afrekening van de lidmaat-
schapskaarten, nieuwe leden ge
meenteraadsverkiezingen. Ook de
ze maal zijn nieuwe mensen, die 
willen meewerken m dienst van de 
Vlaamse Beweging, zeer hartelijk 
welkom. 

BRUSSEL 
Op zondag 31 mei 1964 troTc de 

kolportageploeg van de Brusseise 
agglom. naar de sympathieke ge
meente Alsemfeerg. In rekordtem-
po werden er 56 nummers ver
kocht. 

DILBEEK 
Niettegenstaande de geringe op-

koijist, kon onze werfploeg, 44 bla
den in de beruchte wijk St. Tere-
sia verspreiden. Hoeft het geschre
ven aan hoeveel afgelaten rollui
ken onze propagandisten onver-
richterzake voorbij moesten? Een 
paar trouwen hadden deze zondag 
afgezegd en met overschot van ge-
liik, gezien de wecsverwacht .n-
gen. Anderen kwamen er toch 
door. Geldelijke steun heeft ons 
aangenaam verrast alsook — en 
dit IS zeer belangrijk — aanmoe-
d g ng^n tot het vormen van een 
zelfstandige Vlaamse lijst voor de 
a.s. gemeenteraadsverkiezfngen. 

Het bestuur kan de belangheb
benden geru-ststellen : «edert ge
ruime tijd wordt aan dit kies pro
bleem alle aandaxjht besteed. 

ITTERBEEK 
Kolportage : zondag 21.6 om 9 

uur aan de kerk. 
Zeg uw dee'neming toe door 

219974 op te bellen, pok indien u 
belet is. Het laat ons toe georgani
seerd de zaken aan te pakken. 
Help de jongen»; die week na week 
en dit tot met de a.s verkiezin
gen, stelselrnat'g het land^' .jke ge
deelte van het kanton Anderlecht, 
uitkammen. 

ZELLIK 
Kolportage : zondag 28.6 om 9 

uur aan de kerk 
Wie wenst deel te nemen, ver-

wittige op 219974. U wordt koste
loos vervoerd. Met deze gemeente 
sluit onze jonge werfploeg haar 
lenteaktie af Zij is zo wat inge
reden en met de daad houdt zij 
de fakkel der kolportages. a l thans 
in het Brusselse hoog. 

•Voor al 
uw wijnen en likeuren : 

CROOTNANOEL F.S. 
Llersesteenwes 372 
M E C H f i L E N 
Telefoon : (01ö)'.4909 

L IMBURG 

LIMBURG 
Propagandisten-vergadering. 

Op zaterdag 27 juni wordt te 17 
uur in hotel Warson te Hasselt 
een vergadering belegd waarop al
le propagandisten worden uitgeno
digd. 

Het is de bedoeling de voortdje 
werking — vooral tijdens he t 
Volksunie-Lenteoffensief nog eens 
onder ogen te nemen. 

Tevens zal gehandeld worden 
over de werking tijdens de komen
de verlofperiode en over de alge
mene hervatting en heraanpak 
van de oo'itieke aktiviteiten m de 
vroege herfst, hetgeen vooral In 
verband staat met de komende ge
meenteverkiezingen, verkiezingen, 
waar wij — ook in Limburg — 
geen louter passieve rol mogen 
spelen. 

Ik 
ben 

uilgeslapen 
wanr . . . 

ik koop t>i| 

f^4^}J j i i^ 
M A T T H I E U ' S B E D D E N B E D R I J F 
TURNHOUTSEBAAW 102 BURUERHUUI TEL 35.17 83 
Bijhuizen : Antwerpen : Diepestr 84-86 Tel 31.01.18; 

BeglJnenstT 39-41 Tel 33 47 24 
Deurne : Calllfortlel 60. TeL 36.25.22 

Voor deze periode staan er trou
wens nog een aantal and. re groou 
sclieepse ondernemingen gepland, 
waarover verder zal worden uitge-
w- d. 

C t / e bijeenkomst is nog een ge
legenheid om allerlei suggesties en 
voorstellen naar voor te brengen, 
zowel op plaatselijk als op pro
vinciaal vlak. 

OOST-VLA A N D E R E N 

AALST 
Geslaagde kolportage te HaaJ-

tert met 357 verkochte nrs. 
Een spoed-tocht op het gebied 

Kerksken bracht ook nog 43 nrs 
aan de man. 

Voor heel de kolportage : 400 
verkochte nrs. 

Hier ook mag de V.U. de aan
s taande verkiezingen, met gerust 
gemoed tegemoet gaan. De tradi
tionele partijen zullen er vast van 
hun pluimen laten. 

Volgende zondag, 21.6.64, gaa t 
het naa r Gijzegem en een wijk 
van Aalst. 

Samenkomst lokaal De Vriend
schap 8 uur 30 of kerk Gijzegem 
9 uur. 

DENDERLEEUW 
Dinsdag 23 juni bestutirsvergade-

ring. Alle bestuursleden die nog 
ten achter zijn met het innen der 
l idmaatschapskaarten dienen die 
avond stellig af te rekenen De da
tum der hernieuwing is definitief 
verstreken. 

Agenda der vergaaering ; sche
matische indeling der gemeente 
met het oog op een rationele wer
king In het vooruitzicht der ge
meenteraadsverkiezingen. 
Abonnementenslag. 

Op veertien dagen tljds werden 
vijftien nieuwe abonnementen ge
boekt. Dank aan alle bestuursle
den die zioh inspanden dit resul
taa t te verwezenlijken. De nieuw 
geabonneerden heten we hartelijk 
welkom in ons midden. 

Wie werft er nog abonnemen
ten aan? Niet opgeven, mannen, 
wij hebben de wind in de zeilen, 

GENT-EEKLO 
Door het arrondissementsbe-

stuur Gent-Eeklo wordt een auto
karavaan ingelegd naa r het Meet-
jesland op zondag 21 Jiml a.s. Het 
eindpunt van die propagandatocht 
zal Eeklo zijn. waar een massaal 
opgevatte kolportage gehouden 
wordt. 

Deze karavaan moet een sucoes 
worden! 

Gezien het belang van he t te be
werken gebied, rekenen wij op uw 
geestdriftige steun. 

De autokaravaan zal gevormd 
worden aan de « Roeland » om 9 
uoir stipt. Van hieruit vertrekken 
wij naar Wondelgem en zo verder 
door naar het Meetjesland. 

Wij rekenen dus vast op uw 
aanwezigheid. 

RONSE-OUDENAARDE 
De verkiezingsstrijd is in ons ar . 

rondissement ingezet. 
De arrondissementele -kolporta-

geploeg (15 man - 5 wagens) heeft 
de gemeenten Maarke - Kerkem 
en Mater tot in hun verste uit
hoeken uitgekamd. 

Resultaat : 92 nummers en over
al sympathiek onthaal , wat he t 
beste Iaat verhopen 

Dit is nog maar een begin! Vol
gende maal komt Kruishoutem 
a a n de beurt. 

WELLE 
Zaterdag 11 juli, 4de arrondisse

mentele Vlaams-Nationale 11-juli 
viering. 

Te 9 uur, H. Mis met offer voor 
priester Daens. 

Te 20 uur : 11-juli viering in 
massatent op het dorpsplein. 

Optreden van het V.NJ. 
Feestredenaar : Z.E. pater 

Schimmens S.J. 
Nadien gratig bal. 

Aanbevolen 
Huizen 

Geniet van de lekkere 
koffie < De Olllant » 
in net Vlaams Huis 

« PETER BENOIT » 
Frankrtjklet 8 Antwerpen 

Op doorreis te Aalst : be
zoek het Vlaams Huls 
((DE VRIENDSCHAP » 

Kerkstraat 9 
(bij Grote Markt) 

Vermindering VT lezers V.ü 
Hulsh A.PP Radio-TV-

Bandopnemers-
37 92 57 El AGRO 38 74.68 
De Damhoudersti 23 Ant. 

Plastic vloer en trapbedek-
klngen Dellflex Taplflex 
enz Inlichtingen 
Claessens Cornel ls Schn t -
s t r 18 Deurne T 3613.12 

Bezoek be t P a y o t t e n l a n d 
Gueuze KJlek 

goede spllzen vindt O in 
a f s p a n n i n g 

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

Voor al Qw Vlaamse lefetanr 
Een adres 

Boek- en dagbiadhandel 
Paul BEQUET 

Nassaustraat fi Antwerpen 

n Vlaams Huis * Knokke 
Kamers vol pension -

^ezelUee sfeer 
Vermindering v (^'oepen 
Elisabethl 105 T 632 70 

Voor uw modern Interienr 
EURO-DOMI 

Kruldtulniaao 6 Brussel 
met Geschenken-kelder 

Zwitserse ourwerken 
bij meester anrwerkmaker 

SLAETS 
Dewlnterstr 11 Judergem 
T 72 45 43 terminus tr 35 
10% kortlne leden V.D-

Bar - Bowling Buflet 
OOSTHOEK 

Oosthoekstraat 17 
KNOKKE Tel 63.811 

Bouw- verandenngs-
herstelllngswerken 

S E G E R S A d n a a n 
Steynstraat 187 

Hoboken - Tel. (03)37.43.81 

BROSJURES: 
verkrijgbaar algemeen sekretariaat 
der V.U. M Lemonnierlaan 82 Brussel 1 
postrekening 1476.97 

Het s tandpunt van de Volksunie 
Federalisme, DE oplossing 
Kultuurautonomle voor Vlaanderen 

en Wallonië ? 
De politieke partijen en de 

Vlaamse Beweging 
Lessen uit het verleden 
40 Jaar Vlaams Nationalisme 
Zo dacht het Vlaams Nationalisme, 

zo denkt het 
Balans van een jaar -

De V.U. in het Parlement 
De Doorbraak 

van de Volksunie In cijfers 
Het tweede aktivlsme 
De Zuidnederlandse taalgrens in het 

Belgisch parlement 

5fr. 
5fr. 

5fr. 

5fr. 
5fr . 

10 fr. 

10 f r. 

10 f r. 

10 fr. 
40 f r. 

50 f r. 
Er blijven nog enkele brosjures beschikbaar met de rede. 
uitgesproken door algemeen voorzitter mr Frans Van der 
Eist op het kongres v.d. Volksunie te Mechelen, 15-12-1963 
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ANTWERPEN 
Nieuwe Dr Borms-tentoonstelling. 

Na de bijval van de Dr Aug. 
Borms-hulde, dit j aa r en ook in
gevolge algemene aanvraag, zal er 
een nieuwe Dr Bormstentoonstel-
l ing ingericht worden te Antwer
pen, dit op zaterdag en zondag 11 
e n 12 Juli telkens van 10 tot 23 
Uiu: in de bovenzaal van « Peter 
Benoit », Prankrijklei 8, 'Antwer
pen. Bij deze tentoonstelling zal 
he t echter niet blijven. I n de na 
bije toekomst zal er ook een Dr 
Bonns-film verwezenlijkt worden. 
Het scenario hiervoor is reeds ge
schreven, enkel geldelijke steun 
ontbreekt nog om met de opna-
men te beginnen. Wij rekenen 
echter hiervoor op de getrouwen 
die binnenkort m de gelegenheid 
zullen gesteld worden een finan-
tiele bijdrage te verlenen. 

BEBLAAB 
De Vlaams - nationale Kring 

r icht op 4 juli zijn tweede grote 
Guldensporenherdenkmg in. Lijk 
vorig jaar zal het volgende sche
ma gevolgd worden : 

Strijdrede : door Toon van Over-
Btraeten, samenzang, scetchen, 
gezellig samenzijn. Alle nationa
listen uit het kanton Lier houden 
die avond vrij. 

HALLE-KEMPEN (KANTON) 
Leeuwenvlag. 

De Vlaams nationale feestdag 
s taa t voor de deur. Versiert uw 
huls met de Vlaamse Leeuwenvlag. 

Dit is geen romantisme, wel de 
eerste en wellicht de moeilijkste 
s tap naar radikallsmel 

Toont uw buren en al uw dorps
genoten wat gi] zijt en de wijfe
laars zullen volgen. Niet door bin
nenhuis - nationalisme zal de 
Vlaamse ontvoogdingsstrljd ge
wonnen worden! 

In ons kanton moet ieder be
wust Vlaming in het openbaar ra-
dikaal Vlaams - nationalist zijn. 
Dit dwingt eerbied af. 

Waar gij ook woont in | iet kan
ton : schrijf of telefoneer, wij 
brengen u een vlag. Prijzen vanaf 
350 P. 

Kantonale verantwoordelijke 
voor propaganda : Lode Verhoe
ven, Liefkenshoek 23, Halle-Kem-
pen Tel. 79.01.24. 

KONTICH 
De afdeling Kontich doet een 

oproep tot al de bestuursleden, 

Schuimrubbermatrassen 

met 
Gebreveteerde 
bedekkingslagen 

Ressortmatrassen 
(Brevet 529768) 
met 
Gebreveteerde Karkassen 
(Brevet 512767) 

MBT 

BREVET 

..STAK' 
TF ZELF (O -Vt > 

Gewatteerde bedspreien 

Wollen dekens 
I e l (052) 44641 en 44643 

Indien O geen verkoper 
In uw omtrek kent staur 
ons een kaartje en we 
zenden lï bet adrea van 
de dichtst nljgelegen 
verkoper Star Zele 

kernleden en wijkmeesters, om 
de wekelijkse kontaktavonden op 
elke maandag te 20 uur 30 bij te 
wonen, dit met het oog op een, 
doeltreffende aktie voor abonne
menten- en ledenwerving. 

ledere week zijn er nieuwe adres
sen van mensen, die driemaal een 
gratis proefnummer toegestuurd 
kregen en aan huis moeten be
zocht worden. 

Wij rekenen op Ieders mede
werking! 

Bevlaggingsaktie voor 11 juli. 
Het afdelingsbestuur doet een 

oproep tot al de leden om op de
ze Vlaamse hoogdag de leeuwen
vlaggen te la ten wapperen. 

Diegenen, welke nog een vlag 
willen aanschaffen, gelieven tijdig 
te besteïlen bij : 

Jef Steurs, Edegemsesteenweg 
87, Kontich. Tel. 53.10.27 of bij 

René Jaeken, Witvrouwenveld-
sti-aat 14, Kontich. Tel. 53.14.03. 

Prijzen van 280 F tot 1.450 P, 
katoen, wol of nylon, geborduurd 
of niet. Ook vermelden of de vlag 
al dan niet aan een stok moet 
hangen. 

LIER 
Tot slot van de VO-propaganda-

week trokken meer dan 40 van -^n-
ze kaderleden op werftocht door 
de stad Lier. Begeleid door de 
schallende muziek van drie mikro-
wagens kamden ze een groot deel 
van de stad uit. 

MEBKSEM 

Bevlaggingsaktie. 
Meer dan ooit moeten wi] dit 

Jaar een bizondere krachtinspan
ning doen om op 11 juli In alle 
s traten van onze gemeente d e 
leeuw te laten wapperen. Diegenen 
die niet in de mogelijkheid zijn 
hun huis te bevlaggen moeten dan 
toch een leeuwenschild aan tiun 
raam nangen. Deze schi den zijn 
te verkrijgen in Tijl en op het se-
kretariaat tegen 2 F per stuk Stuur 
een kaartje, Em. Lemineurstr. 33 
en net wordt O thuis bezorgd En 
wie zich goedkoop een degelijke 
leeuwenvlag wil aanschaffen, komt 
op een woensdagavond naar zaal 
« Tijl » om inlichtingen en prij
zen. 

WILRIJB 

Bevlaggirigsaktle 11 Juli a A 
Leeuwenvlaggen ajn te KOop BIJ'' 

G. Cells, Juul Moretuslei 310, tel. 
38.42:81. Of bi] onze propagandis
ten Ze ziJn uiigevoero op ver-
tchillende almetingen m wol, 
met ol zonder franjes en oou in 
Qylon met franjes De prijzen va
riëren van 105. F (wol zonder 
franjes, afmetingen : 70 cm x 
lOO' tot 1000 P (nylon met fran
jes, afmetingen 200 cm x 250) en 
zijn dus wellicht oereiKbaar voor 
ledere oeurs Bil de oestelUng mag 
D niet vergeten mede te delen ot 
de vlag aan een stofc wordt gehe
sen of uit een raam wordt gedra
peerd. Deze mllchling Is nodig 
voor bet aannaaien van fle ringen. 

BRABANT 

BBU SSEL-BB ABAN1 
Gemeenteraadsverkiezingen. 

Afdelmgen dTe bij de a.s ge
meenteraadsverkiezingen onder de 
naam Volksunie opkomen, moeten 
di t onverwijld aan de arrondisse-
mentele sekretaxis, Vanthournout-
Michel, Engelandstraat 420,' Ukkel 
(B18i laten weten. 

DILBEEK-ITTERBEEK 

Bevlaggingaktie. 
Etenk er aan : H juli nadert . 

Doe mee, zet vrienden en biu-en 
aan. het moet nog geweldiger dan 
verleden jaar. De wijk Betten-
dries spant tot nu toe de kroon. 
Wie doet beter? Vlaggen in aUe 
maten in voorraad, doch de eer
sten hebben steeds keus. Gemak 
van betaling zonder intrest 

Aarzel niet 219974 op te bellen 
of ten huize Oranjerielaan 4, Dil-
beek. 

LIMBURG 

LANDEN 
De Vlaamse verenigingen van 

he t thans bij Vlaanderen gevoeg
de Landen nodigen ui t op een 
gi'oots 11 juli-feestprogramma : 

Vrijdag, 3 juli : opening ten
toonstelling « De Bouwkunst », 
onder de auspiciën van he t Minis
terie van Nationale Opvoeding en 
Kuituur. Wandelvoordracht door 
prof. S. Van der Brempt, in de 
Raadszaal van het Stadhuls. 

Zaterdag, 4 Juli : frofestival — 
de wereldvermaarde kgurgroep 
« Pro », in een schitterende show 
van dans, klank, kleur en ri tme. 

Zaterdag, 11 Juli : bevlaggmg 
der woningen met de Leeuwen
vlag. 

Om 20 uur, bekroning van de 11 
Jtuli-vlering : groots Oberbayern-
festival met de Vlaamse zanger 
Arseen Sabo en zijn bekende Tiro-
ler blaaskapel. 

Zondag, 12 j u l i ' : voortzetting 
van de Oberbayern- en Dortfees-
ten. 

De tentoonstelling « De Bouw
kunst » blijft doorlopend open van 
3 juli tot en met 12 juli. 

Nodigen uit : V.V.B., V.T.B. -
V.A.B., Davidsfonds, Vermeylen
fonds 

OOST-VLA A N D E R E N 

AALST 
Verder programma voor juni : 
21.6 : Gllzegem (-•- een wijk van 

Aalst). 
28.6 ; Geeraardsbergen 

Oproep. 
In ons weekblad «De Volksunie» 

leest D regelmatig oproepen voor 
financiële steun. De bedragen die 
binnenkomen als reaktie op die 
oproepen, leren ons echter dat heel 
wat mensen blijkbaar öe Indruk 
hebben dat Kleine giften onwelkom 
zouden zijn als steun voor de kas 
van het arrondissement Niets Is 
nochtans minder waar! 

Om nu werkellJK iedereen te 
kunnen oetrekuen blj onze aktie 
voor financiële steun nebben wij 
een snelsteun-aKtle op txjuw gezet. 
Het zit eenvoudig m elkaar : wie 
de arrondissementele Volksunie -
werKing genegen i5 (en wie is dat 
niet?» en ze dus ook flaadwerke-
lijk wu steunen stuurt ons van
daag nog onder gesloten omslag 
een briefje van 20 P. Het adres Is: 
Hubert Bauwens A Van oe Mae-
lestraat 27 Erembodegem. of ir. 
Jan Van den Berghe Lokerenveld-
straat U i A a ' " 
Priester Daens berdenking 

Zondag 21 juni a.s, jaarlijkse 
herdenking Priester Daens. 

Bijeenkomst op de Hopmarkt te 
9 uur 30 om In groep naar de kerk 
van SL Martinus te gaan met de 
« Priester Daensvrienden » uit 
Moeskroen, waar te 10 uur een H, 
Mis wordt opgedragen. 

Nadien optocht naar het monu
ment op de Werf, waar een bloe
menhulde zal geschieden. 

Eerwaarde Pater Brauns zal een 
gelegenheidstoespraak houden. 

OLDENAARDE-RONSE 
« Week van de Volksunie » van 5-7 tot ea met 11-7-1964. 

Zondag 5 juli : 
Van 9 uur af : kolportage met het weekblad « De Volka-

imie » in de gemeenten van Groot-Oudenaarde. 
Namiddag : Toeristische Auto-rally. 
Star t te 14 uur 30 aan gasthof PaUleter te Leupegem. 
Aankomst in de prachtige omgeving van < klein Zwit^ 

seriand » te St. Maria-Latem (uitreiking prijzen in na tu ra ) . 
Maandag 6 juli : 

Verspreiding van een propagandapamflet. 
Dinsdag en woensdag 7 en 8 juli : huisbezoeken door de 

kaderleden in een 15-tal gemeenten. 
Donderdag 9 juli : 

Te 20 uur : arrondissementele kaderdag in het lokaal 
<( Gasthof Pallieter » te Leupegem. 
Vrijdag 10 juli : 

Bijwonen van filmvertoningen over de marsen van 1963 
in twee verschillende gemeenten. (Inrichtmg Vlaamse Kring 
Oudenaarde). Nadere gegevens volgen. 
Zaterdag 11 juli : 

Te 9 uur 30 : « 11-juli Mis » in de parochiale kerk te 
Maarke-Kerkem. 

Te 20 uur : 1ste Volksunie-bal van de afdeling « Oude
naarde » in de zaal van Gasthof Pallieter te Leupegem. 

Tijdens het bal zal Mr Frans Van der Eist, volksvertegen
woordiger en Algemeen Voorzitter van de Volkstmie, een nieti-
we afdelingsvlag overhandigen aan de voorzitters van de aJ-
delmgen Oudenaarde-Ronse. 

N.B. — Leden en simpatizanten worden vriendeUJk uit
genodigd aan de verschillende aktiviteiten deel te nemen. 

Na de plechtigheid in optocht 
terug naar het vertrekpunt aan 
de Hopmarkt langs de Molen
straat , Lange en Korte Zout-
straat , Keizerlijke Plaats en 
Nieuwstraat. 

DENDERLEEUW 
Bev laggmgsaktie. 

Denk er aan : 11 juli nadert . 
Hebt O reeds uw leeuwenvlag. Doe 
mee met de bevlaggmgsaktie. 
Schal u een monie vlag aan. In-
lichtmgen bij W. De Metsenaere. 

GENT 
Propagandakaravaan. 

De geplande karavaan voor 7.6. 
1964 naar het Meetjesland en 
Eeklo, moest wegens technische 
moeilijkheden naar zondag 21.6. 
1964 verschoven worden (geen toe
lating van gemeentebesturen). 
Uitgesteld is niet verloren; allen 
op post dus voor onze karavaan 
op zondag 21.6.1964 aan de « Roe
land » om 9 uur 30 Een kolporta
ge is voorzien te Eeklo; alle kol-
porteurs worden dus ook ver
wacht. 
IMPE 

Traditionele 11 Juli mis in 
de parochiekerk van Impe op zon
dag 5 Juli Gelegenheidssermoen 
door E.P. Brauns S.J Nadere ge
gevens volgen. 

ST. NIKLAAS 
Brochure E 3. 

De zeer geslaagde brochure over 
de E 3 en de Schelde oeverver
binding IS nog steeds te verkrijgen 
tegen de prijs van 10 F bij de afde
lingssecretarissen bij dhr Leo Ver-
befce. Klelbeke 121, St. Niklaas en 
bij mr Jan Verniers, Walburg
straat 21, St Niklaas. 
Volksvergadering - Pater Brauns. 

De Vlaamse Vriendenkring, m 
samenwerking met enkele andere 
kultuurveren.gingen. organiseert 

Dit prachtig leeuwen-
schild wordt o thulsbe-
Bteid door onze diensten 
todlen u 325 P stori op 
postrekening 1476.97 van 
de V.D. te Brussel Se-
,Kretarlaat : M Lemon-
nlerlaan 82. 

D Kunt ook oetaien als 
volgt : bIj Bflevertng 
125 F + 2 maandelijkse 
stortingen van elk 100 P. 

Afinetingen : 40 x 30 

cm. vervaardigd uit 

dtmrzame grondstof (Ce-

raflx). 

Ro'exT'' met bladgoud! 

KREDIET- EN FINANCIERiNGSVENNOOTSCHAP ( K . D . F . ) 

JAN VAN RIJSWIJCKLAAN 62. A N T W E R P E N TELEFOON : 37.54.38 

FiJSANClERING van al uw aankopen , auto 's , T V.. ma< hines 
LENINGEN voor alle doele inden 

HYPOTEKEN Ie en 2de rang 
FISKALE KN SDCIALE raadpfesringcn 

Steeds tot a-w dienst. 

. Raadplegingen kosteloos. 

Beheer K van der Paal 
O. Voofbraeck 
M. Demol 

Di rek t ie : Lic. Rik De Vos. 

een grote volksvergadering, waap* 
op alle weldenkende Vlammgeii 
worden uitgenodigd. 

Spreker : Pater Brauns. Onde> 
werp : Sociaal - economische a». 

^ e c t e n van de Vlaamse beweging 
onder bijbelse bell<ailng. 

Zaal : s t ad Nantes, Grot» 
Markt, St. Niklaas. Datum % 
woensdag 24 juni te 20 uur. Deel
name in de onkosten : 10 P. 
Gemeenteraadsverkiezingen. 

De Volkstmie neemt deei aan <te 
gemeenteraadsverkiezingen op I I 
oktober a.s. te St. Niklaas hooM-
stad van het Waasland Het aal 
onze kiezers genoegen doen d i t t» 
vernemen. 

Daarom doet het bestuur een 
warme oproep aan alle leden en 
sympathisanten om van nu aan 
onze verkiezmgsaktie daadwerk^ 
lijk en financieel te steimen doo«r 
storting of overschrijving op p .a 
nr. 325.33 van oe Kredietbank ta 
St. Niklaas, met vermelding : voor 
n r 4713 van de Volksunie. 

WAASLAND 
Kolportages. 

Na succesrijke kolportages te St. 
Niklaas, Steendorp en Haasdonk, 
wordt zondag 21.6.1964 gekolpor-
teerd te Tetnse. Vertrek te 9 uur 
30, einde rond 12 uur 30. 

Alle propagandisten zijn op 
post. 

Huwelijk 
Bent U alleen ? Verlangt 
U spoedig verl. te zijn ? 
Schr n. Postbus 4 Roesela-
re. Gr. Inschrijving, ge
heimhouding verz 
Korrespondentie Klub 
Studenten (innen) wilt ü 
in brlefkont komen met 
vriend(in) Schr. n Post
bus 4 Roeselare, gr opn. 
in de lijsten. 

WEST-VT-AANPgREN 

BRUGGE 
Bevlaggmg op U Juli a.s. 

Naar net voorbeeld van het b»-
vlagj^ingskomitee St Michlel» 
wor'jrr m gans het arr. Brugge een 
aktie gevoerd om de 11 JuU-be-
vlaggmg eindelllk eens te doen 
doorbreken In elke belangrijke 
gemeente worden vertegenwoordi
gers gezocht. Men gelieve zlcli 
aan te melden bij G. van In. Pre-
dikherenrei 20 Brugge 
Werking. 

Op zondag 21 juni as. : kolpor
tage en huisoezoeken in de Brugse 
randgemeenten, samenkomst op 
de Burg, Brugge, te 9 uur. 

Op zondag 28 juni a.s. : kolpor. 
tage m de Brugse randgemeen
ten; samenkomst op de Burg te 
Brugge om 9 uur. 

De arr. propaganda-wagen zal 
telkens ten dienste staan. 
OOSTENDE 

Sympat.zanten ' Wenst u aan t e 
sluiten bij de V.U. of te aboime-
ren op ons weeKblad? Verlangt a 
kontakt of inlichtingen? 

Wendt a in vertrouwen tot Xi. 
van de Weghe, Wapenplem 9 (teL 
763.28), J. P.ovoost, N.euwland-
straat 47 (na 18 uur), W. Collet, 
man. Vaartstraat 41, Bredene (na 
18 uur) . 

Wilt u financieel steunen? Stort 
dan op per. 14 62.70 van Krediet
bank Oostende voor rekening V.ü. 
236-4617. 

WUt u ons schrijven? Adres : 
« Volksunie », Postbus 35, Oosten
de. 
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NA TWINTIG JAAR 
kollaboratieblad dat zou verschijnen. 

Zijn talent werd toen echter nog niet onder
kend. Het moest nog rijpen eer we er de huidige 
vruchten van mochten plukken. Als hij thans 
op de kollaborateurs scheldt, horen we nog steeds 
de onderdrukte wrok om zijn toenmalig miskend 
talent . 

H 
T O R I G E week ontmoetten we 

een door de repressie getroffene. 
De man had een brief bij, waarbij hij aan

gemaand werd nog enkele tienduizenden aan de 
Belgische staat te betalen, zoniet zou men zijn 
moeder last berokkenen en haar huis verkopen. 
De vader was gestorven, maar de zoon had de 
moeder het genot van het huis gelaten zonder 
zelf zijn aanspraken op de erfenis te laten gel
den. 

De man had echter gerekend zonder de Bel
gisch unitaristische gieren, die niet eens de 
moeder rustig willen laten sterven vooraleer 
zich op hun prooi te storten. In deze ongeluks-
staat bestaat er immers geen begrip menselijk
heid. 

IJ leven thans 20 jaar na het 
einde van de oorlog. Men heeft bij de bevrijding 
In naam van het patriottisme geplunderd, in 
brand gestoken, verkracht en gemoord. Men 
heeft miljoenen jaren straf uitgedeeld en hon
derden miljoenen schade gevorderd omdat va
derland en troon aan het wankelen waren 
gebracht. Het Belgisch unitaristisch monster is 
echter daardoor nog niet verzadigd. Het eist ook 
de laatste druppels bloed, in naam van de chris
tenen en in naam van de humanisten, die thans 
de regeringstouwtjes in handen hebben. 

IE heeft men echter veroor
deeld? 

Niet de grote ekonomische kollaborateurs die 
de honderden miljoenen verdiend hebben door 
te werken voor de vijand. Die hebben enkele 
tienduizenden aan het Verzet gegeven en men 
liet ze gerust. En voor zover ze toch last kregen, 
hebben ze velerlei instanties platgelopen en uit
gekocht tot de zaak rond zat. Het gros van de 
winsten bleef echter behouden. 

De volkswoede, die ontstaan was door ontbe
ringen en door handelingen van de bezetter, 
werd kunstmatig flink aangevuurd, door diege
nen di€ de vaderlandsliefde prostitueerden om 

er zoveel mogelijk munt uit te slaan. Die volks
woede werd gericht op de kleine kollaborateurs, 
die vaak niets anders hadden gedaan dan pas
sief lid te zijn geweest van de een of andere 
koUaborerende beweging of vereniging. 

Heel de repressie werd één grote zwendel, 
waarbij elk eerbaar man tot walgen werd ge
bracht. 

H ET repressiestelsel werd te 
Londen opgebouwd door onze ministers aldaar. 
Een meerderheid ervan behoorde tot de huidige 
C.V.P. 

Van de achtereenvolgende ministers van jus
titie, de eerste tien jaar na de oorlog, was de 
grote meerderheid eveneens CV P. en in de 
krijgsgerechten lagen de verhoudingen niet an
ders. 

Voorzeker moet die partij thans niet probe
ren haar schuld in de repressie van zich af te 
wentelen! 

4oor 'kfimO<niAMit 

D E socialistische huichelaars 
zijn echter nog andere kerels. Zij koUaboreer-
den er flink op los! 

De eerste partij , die haar kollaboratie aan
bood aan de vijand, was de B.S.P. In augustus 
1940 liet haar voorzitter reeds een manifest ver
schijnen, waaruit wij aanhalen : « Geloof niet 
dat men de bezetter weerstand moet bieden : 
aanvaardt 't feit van zijn overwinning en pro
beer liever er de lessen uit te halen om er een 
vertrekpunt voor een nieuwe sociale vooruit
gang van te maken ». 

De huidige ondervoorzitter van de B.S.P., de 
heer Jos van Eynde, haalde er de lessen uit en 
bood zijn pen aan voor het grote socialistische 

ET manifest van de toenmali
ge voorzitter van de B.S.P. werd overal in zijn 
partij gunstig onthaald. Het Bureau van de 
Bouw-en Meubelbedrijfcentrale keurde een mo
tie van het Algemeen Vakverbond goed, waarin 
we onder heel wat meer wetenswaardigs als slot 
lezen : « In afwaching, dat onze aktie ten gun
ste van deze nieuwe ordening ons de mogelijkheid 
schenkt, in de plaats van onze huidige sindika-
ten een eenheidsfront van de arbeid op korpo-
ratieve grondslag op te richten, zullen onze or
ganisaties zich tot de volgende opdrachten be
perken.. •» 

Het verslag van de vergadering waarop dit ge
beurd is, werd ondertekend door... Achiel van 
Acker, de huidige voorzitter van de Kamer. 

Van Eynde, van Acker... wij zouden de voor
beelden met tientallen kunnen vermenigvuldi
gen : het zijn al geen heiligen die een paternos
ter dragen Dat de socialisten thans de zuivere 
patriot willen uithangen doet ons denken aan 
het eeuwenoud Vlaams spreekwoord vol levens
wijsheid, 'n spreekwoord, ontleend aan de agra
rische sektor : de vuilste varkens willen in het 
schoonste stro slapen. 

D ' AT de schuld van de kollabo
ratie evenzeer oij de huidige machthebbers ligt 
als bij de getroffenen, bewijst de afkeer van de 
machthebbers voor amnestie. Door te weigeren 
die te verlenen bewijzen ze dat er iets met hun 
verleden niet in orde is. Zij hebben hun schuld 
op anderen afgewenteld en ze willen dat ieder
een hun vervalste waarheid zou geloven. 

In de grote meerderheid van de oorlogvoeren
de landen werd sinds jaren amnestie verleend. 
Het modelland België is weer de uitzondering. 
In ons land wordt immers alles vervalst : talen
tellingen, zetelaanpassing, grondwetsherziening, 
industrialisering, taalwetten, taalgrenzen, noem 
maar op. Men moet lang zoeken om iets nor
maals te vinden. 

Ook de repressie werd vervalst. En daarom 
heeft men schrik voor de amnestie en zal ze er 
te laat komen. 

Het unitaristisch België zal er echter niets 
bij winnen ! 

De helft goedkoper van installatie en 

verbruik, de 

"KACHELOFEN" centrale verwarming 

Moderne techniek - decoratieve slerschouwen 
Mazout, kolen, gas - nieuw- an ombouw 
Dokumentatie op aanvraag - studie vrijblijvend 
Levering « Esch » generatoren, roosters, 

Majolikategels, mazouttanks en 

-pompen (aansluiting). 

LU VAK pvba, Markgravelel 150, 

Antwerpen 1 - Telef.; 03/384387 

HET GEVAAR BELOERT ü TE ALLEN KANTE I ü MOET VERZEKERD ZIXN 1 

• Voor nw leven, 
• aw auto, 

• OW hnis. 

• aw meubelen. 

Raadpleeg ons. U zult er baat bij vinden. 

Daarom slechts één adres ; 

VERZEKERINGEN VAN DER PAAL VOORBRAECK & CO P V.B.A. 
Jan Van Rljswi]cklaan 62. Antwerpen. Telefoon 03/37.54.38 P.C.R. 163.620 
Beheer : Van der Paal • Voorbraeck Direktie : Lic Rik De Voa. 

BEZOEK OVERMAAS EN 
D E V O E R S T R E E K 
Vraag inlichtingen bl] 

HOF DE VOER 
Kloosterstraat 84 
's Graven voeren 
telefoon •• (04)79.62.00 

LET WEL 
ALLl ADVBRTBNTUS VOOR 
<OB \rOLKSUNIB> dleDCD toe
gestuurd aao onze 
PUBLICITEITSDIENST I 

Antwerpsebftan 232 Berendrecht TcL 0 3 / 7 3 6 6 5 9 

Alleen de zoekertjes gaan aaar 
het boofdsekretarlaat : 

M. Lemonnlerlaan 8 2 Brussel 1 . T d . 0 2 / 1 1 . 8 2 . 1 6 


