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BEHEER I Maur. LEMONNIERLAAN 82, BRUSSEL 1, TEL. 11.82.16 

ABONNEMENTSPRIJS 
Wij vestigen de aandacht van onze lezers, 
propagandisten en simpatizanten op de prijzen 
van een abonnement op ons blad Abonnemeat 
voor een jaar (50 nummers) : 220 fr. 
Abonnement voor een half jaar : 130 fr. 
Abonnement voor een kwartaal : 70 fr. 
Dit zij'n spotprijzen vergeleken bij deze van 
andere weekbladen. Maak er gebruik van om 
nieuwe lezers te winnen ! En mogen we vrageii, 
vanaf deze week het geld voor de abonne
mentshernieuwing klaar te leggen ? Dank bii 

VERKRIJGBAAR BIJ ALLE DAGBLADVERKOPERS voorbaat I 

MORGEN ZONDAG! 
VOORMIDDAG 
te 10 uur in lokaal Bristol, Mechelsesteenweg 2, Mortsel 

EERSTE KADERDAG VAN ONZE GEMEENTERAADSLEDEN 
SPREKERS : Hugo Schiltz, Mik Babyion, Etienne Slosse 

nil II mil I II nil in mm 

NAMIDDAG 
te 14 uur in teestzaal « Harmonie », Mechelsesteenweg, Antwerpen 

J Ü B E L F E E S T M A A L « T I E N JAAR V O L K S U N I E » 
met mooie muzikale onn lijst ing door het strijkorkest André Coucke 
en hulde aan volksvertegenwoordiger Reimond Mattheyssens, 
50 jaar 

NOG SLECHTS ENKELE PLAATSEN BESCHIKBAAR ï 
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DE VOLKSUNIE 

V.V.A. 

EN WET DEGRELLE 

De Centrale Raad van het Ver
bond der Vlaamse Academici heeft, 
n a bespreking van de reeds door 
de Kamer van Volksvertegenwoor
digers en de Senaat goedgekeurde 
wet, strekkend tot verlenging van 
de verjarmg in bepaalde straf-
aangelegenheden, het hiernavol
gend protest opgesteld • 

Zonder eerbiedigmg van onaan
tastbare grondgegevens gepuurd uit 
de inzichten van rede en gezond 
verstand, kan geen maatschappe
lijke struktuur worden opgebouwd, 
noch in stand gehouden 

Het Belgisch strafwetboek, toe
passelijk op de vergrijpen van de 
enkeling, voorziet (art.2) dat «geen 
misdrijf kan worden gestraft met 
straffen, die bij de wet met wer
den bepaald, voor dat het misdrijf 
gepleegd werd» Het is de neerslag 
van het aloude «nul la paena, sine 
lege ». 

Hetzelfde strafwetboek sohnjft 
•voor : «Wanneer twee opvolgenlijk 
uitgevaardigde straffen eenzelfde 
vergnjp beteugelen, dan wordt van 
de twee toepasselijke straffen, de 
minst zware toegepast en wordt de 
Btrengere straftoepassing geweerd. 

Op 10 december 1948 heeft de 
«Organisatie der Verenigde Naties» 
de « Verklaring der Rechten van 
de Mens » uitgevaaxdigd. 

Op 31 maart 1949 werd deze Ver
klaring m het Belgisch Staatsblad 
a a n alle Belgen medegedeeld Tien 
dagen later werd deze Verklaring 
toepasselijk op alle Belgische situ
aties en op alle Belgische staats-
tourgers. Het art. 11 van de Ver-
klarmg luidt als volgt : «Niemand 
«al worden veroordeeld wegens 
handehngen of verzuimen die, op 
het ogenblik dat zij begaan wer
den, volgens nationaal of mtemar 
tionaal recht, geen strafbare daad 
ui tmaakten Zo zal er geen zwaar
dere straf worden opgelegd dan 
die welke toepasselijk was op het 
ogenblik van het begaan der straf
bare daad » 

Het ar t . 28 verklaart : «Ieder 
heeft het recht te vergen dat, op 

llilllülllllllllllllülulllillll i!;:iiii;!:!:iiiiiiii::i!iii 

het nationaal en mternat ionaal 
plan, een zodanige orde heerse, dat 
de in deze Verklaring uitgedrukte 
rechten en vrijheden er volle uit
werking kunnen vinden » 

De recent in de Belgische Kamer 
van Volksvertegenwoordigers en de 
Senaat aanvaaide wet, waarbij de 
duur van de verjarmg van 20 jaren 
wordt gebracht op 30 jaren niet 
voor m de toekomst te plegen mis
daden, maar voor vergrijpen ge
pleegd méér dan 20 jaren geleden, 
IS een direkte aanval op de basis-
prmcipes van de beschaafde-we
reld - orde 

Een knaap kan het voelen en 
zien, alle drogredenen inherent 
aan de jammerlijke koncessie-po-
litiek ten spijt Te absurd is de 
tegenstrijdigheid tussen de twee 
houdmgen m het Belgisch wetten-
bestel aangenomen om er een rui
mer kommentaar aan te besteden 

Het V.VA. konstateert dat de 
tweeslachtigheid en de tar tuffene 
m de Belgische gezagssfeer verder 
wordt geteeld en dat de ellende 
van de partijpolitieke zwakheid 
eens te meer zegeviert 

STANLEYSTAD 

Geachte redaktie. 

Het hoofdbestuur van de VI. Natio
nale Soldatenaktie, m buitengewo
ne vergadering bijeengekomen en 
n a he t aanhoren van het verslag 
van haa r leden-para's : 

keurt he t opb-eden van België 
in Kongo ter ontzetting van de 
blanke bevolkmg goed ; 

stelt met teviedenheid vast dat 
deze operatie beperkt bleef tot 
zuiver humani ta i re akties : 

kan echter niet aanvaarden dat 
voor dit doel geen vrijwilligers 
werden mgezet Bij het aanvaarden 
van de hoedanigheid van p a r a -
kommando moeten de dienstplich
tigen zich wel akkoord verklaren, 
opdrachten of operaties te aanvaar
den m het buitenland Toch meent 
het hoofdbestuur van de V N S A 
dat deze paragraaf enkel betrek-
kmg heeft op de toestanden waar
in ons land zelf m gevaar is. I n 
bovenvermeld geval betrof he t p«--

son-n die reeds m 1961 werden 
ontzet en nadien uit vrije wil, 
meestal om persoonhjke belingcn, 
naar Kongo terugkeerden , 

had liever gezien dat ond r de 
para - kommando s al "en de vi i j-
wiU geis vertrokken en enkel na 
voldoende voorlichting en ni»t on
der het bedrieglijke mom van oe
feningen zoals dit n j het geval 
was . 

klaagt aan dat onze solda<^en 
slechts tijd ns de laatste tocht, 
d w z van Kamina naar Stanley-
stad, voorgelicht werden ove"" h^t 
eigenlijke doel van hun aanwezig
heid n Kongo , 

betuigt aan de familie eden en 
verwanten van de over edenen f n 
gewonde soldaten zijn mnig mede
leven . 

zal Ijveren voor een rechtvaar
dige vergo ding van de geleden 
schade aan de familieleden 

FRANS? 

Zeer Geachte Redaktie, 

Onder uw rubriek « Lezers schrij
ven ons » betreur ik dat U zo 
maar alles en nog wat klakkeloos 
opneemt, waaronder dikwijls de 
grootste onzin en dan nog wel in 
een onverstaanbaar taaltje ge
schreven Zo o a weer een brief 
van een zekere R V C « Taalpe-
rikelen ». Deze heer verdedigt de 
dwaze franskiljonse stellingen op 
een onooglijke wijze, zo zelfs dat 
het niet eens de moeite loon' er
op te antwoorden, behalve mis
schien door te verwijzen naar een 
aijdere lezersbrief m « de Nieuwe » 
van verleden week (11-12-64) onder 
he t motto « Tweetaligheid » die 
een antwocH-d was op een artikel 
m de « Nieuwe » waaim een ge
lijkaardige teorie werd verdedigd. 

Anderzijds moet ik uw weekblad 
feliciteren met zijn degelijke in
houd en deze week speciaal eens 
voor DJo Genes met zijn prachtig 
artikel en d' to bolwassing voor de 
heer L D L ,a«>->».«=»-««-«o ^ 

Hieronder laat ik afschiift vol
gen van de lez^isbrief 'n de 
« Nieuwe » 

Graag had ik « De Nieuwe » een 
radikaal « Vlaams » s tandpunt 

zien innemen met betrekking *ot 
de tweetaligheid Het onderwei p 
bood daartoe een gepaste gelegen
heid Pr ncipitel is er mets aan te 
voeren tegen talenk nnis in zo
verre al'^hans dat m Europees 
perspectief gezien m het M O een 
volstrekt vrije k uze van het indi
vidu wordt gewaarborgd 

Nu is in België het taalonder
r icht uitslu tend afgestemd op wel 
doordpchte politieke overweg ngen 
en dus essenti el vcrweipehjk 
Langs het billmguisme om (al e n 
voor ae Vlamingen bedoeld) wil 
men t rachten de eenheid ond'^r de 
burg ' r s te herstell-^n In concreto 
betekent dit de bestendiging van 
de un taire voogdij die on de 
Vlaamse gemeenschap weegt Met 
dit doel werd onlange; «en « mira
kel - kommissie » opgerich om de 
Belgen (lees Vlairmpren) naa r wij
ze ministeriele woorden, vanaf 6 
jaar te « dec<«nplexeren » 

De tweetaligheid heef» de Vla
mingen al veel zweer gekost ter
wijl de eentalige Walen en frans-
talige Bnisselaars sch er alle sleu
telposities veilig bezetten En het 
IS niet een audio-visuele nieuwig 
h"id die hun van mening za' doen 
veranderen Ze zullen zich dan de 
n euwbakken slogan niet laten 
vangen De Vlamingen nadden 
moeten protesteren t ' gen dit nieu
we maneuver dat in feite een ge
wiekste aanslag is oo de gaafheid 
van de Nederlandse kuituur m 
Vlaanderen Men d ' ingt eer "olk 
geen bepaalde taal o p ' Het 
Vlaamse minderwaardigheidscom
plex ligt hem grotendeels in hel 
feit dat de Vlaamse gemeens hao 
m haar brede volkslagen er nog 
met m geslaagd is een volwaardiee 
N"d riandse knltuurta'^l te hante
ren De hooggeprezen tweetal'g-
heid heeft steeds de Vlanmsp be
wustwording afger 'md 

Het wo'dt ^oog tnd dat men r 
dit land van off'ciele zijde d^ eén-
tshgheid van be de volksffemeen-
cchappen Tken t om erav ee7,on-de 
ktiltuurnol tiek te voeren 

Mi"= chien biedt de grondwets
herziening een un ^Jtp, Jsans 'U-t 

•1 z«u moeten luiden « A'le Vla
ming n en Walen zijn gehjk voor 
de wet » meteen zou het duideliik 
ziin in welke richting ^r d ent ge
werkt 

M L - St Amandsberg 

FEKSIOLhEN 

Geachte redaktie 

De verhoging van de rus ' en 
ov rleveringspensioenen bij ko
ninklijk besluit van 2 december, 
verschenen m het staatsblad van 
12 december, va t samen met de 
verhoging voortvloeiend uit de in-
dexst jging 

Waarom deze gezamenlijke ait-
keung ' ' 

De gepensioneei den en zekei de 
nog aktieve bediend'^n der open
bare diensten, beseffen zeer goed 
de betekenis van het « W a a r o m ' » 
en om volgenae redenen . 

a) De verhognig van de index 
is grondwettelijk vastgelegd na 
twee maanaelijks behoud der pun
ten (waarom dit verschU met de 
privesektor ' ) 

b) Wanneer men nu n a de mdex-
verhoging de wedden of de pen
sioenen verhoogt met 2 % en men 
heeft het ongeli k m een hogere 
belastmgsschaal te komen, dan 
kan de fiscale inhouding volledig 
de verhoging opslotpen, wat ove- ' 
rigens meermaals gebeurt Dit is 
dan ook de minister van Pmancien 
(op de hoogte gesteld door de sj'n-
d'katen) niet onbekend en om de
ze reden worden beide verhogingen 
samengevoegd en uitbetaald op 
datum van 1 januar i 1965 Dit is 
weerom een syndikale misleidmg 
van bejaarde mensen en men is 
dan nog zo schaamteloos te bewe
ren dat deze uitvo°ring van de 
genomen beslissing gedaan werd 
In het raam van i e sociale pro
grammalle voor 1965' Ge moet 
maar duiven 

J B Merksem. 

Oe ledakt e draagt ^een rerantr 
woordelijkheid voor de Inhoud der 
gepubhceerde lezersbrieven Zr be-
hoadt zich bet recht van heuze 
en inkorting roor Over de Ifier»-
rubriek wordt geen brief«isseting 
gev ocrd. 

Ik 
ben 

uitgeslapen 

ik koop 

MATTHÏEU 'S BEDDENBEDRIJF 

TURNHOUTSEBAAN 102 BORGERHOUT — TEL 35.17 83 
Bijhuizen : Antwerpen : Dlepestr 84-86 Tel 31 01 18 

Begijnenstr 39-41 Tel 33 47 24 
Deurne • Callfortlei 60 Tel. : 36 25 22 

LET WEL 
ALLE ADVERTENTIES VOOR 
< DE VOLKSUNIE » dienen toe
gestuurd aan onze 
PUBLICITEITSDIENST : 

DE LIE S., Papenhoek. Berendrecbt Tel : (03)73.60.83 

Alleen de zoekertjes gaan naar 
het hoofdsekretanaat : 

M. Lemonnjerlaan 82 Brussel 1. Tel. 0 2 / 1 1 . 8 2 . 1 6 

WENTELPOORÏÏN 
In hout, stMl, «Imnlnhnn 
et plactlek. 
Standssrditltveerins «f 
naar (eweiut model 
Systemeo aancepast aan de 
•ard van bet boowwerfc. 
Band ot elektriaelMi bedlenlnc. 

ZONHOVEN • TEL 142 31 

NS & ZONEN PYBA 

AOLLUIKEN 

BOIXÜIKEN 
In hout, staal, aluin!-
nlum ot plastiek 
Hand- ot elektrlscha 
bedlening 
AJle cystemen. 
VKU'ETUASSK 
ZOMMBBUNDKH 
Bedlening met 
koorden ot mat 
itang en windwerk 

VENETIAANSt BLINDEN 

SONBRIUA-FLEX 

A.IEURISSEH-CtOOSTERMANSiZONEN 
TEL 132 31 

P V B A • i O N H O V T N 

V L A M I N G E N 
Met rijke ervaring en grondige vakkennis.. 

WIM MAES 
Grote Steenweg 165 Berchem ontwerpen 
Telefoon (03) 39 92 06 
Beroepsmedewerkei der tna<itscnappi]en 

CONST ANTI 4 
stelt zlrh kandidaat voor • 
1 Overname van éér Uwer lopende verzekeringspolissen 
2 Alle «rebeurliih nog af te sluiten verzekeringspolissen 
IK KOM O P UW E E R S T E VERZOEK 

Leven Brand Familiale Persoonlijke 
Auto Wet - Burgerlijke aansprakenIkheld 

6iAZ£N %n MONTUftIN 
Crr«tii voor v«n*i*ro*« 

WoHcr ROLAND 
— GWiplemMrd Oplitltar * • 
K«Hi»t/ast 56 — Aiiw«rp«ii 
^ t •J»h, op K»t Kuitmanmtr Q 

^% ioHiAf «p aftelt 4«Mr. 

H E R M E S 

S C H O O L 

54 Zuidlaan 

211 M. Lemonnierlaan. 
Telefoon : 11.00.33. 
Brussel. 

• 
VOLLEDIGE 
SEKRETAEIAAT-
KURSUS 

• 
Algemene handelsopleiding 

Schoolgeld maxim. 
8.000 F per iaar of 
3 maal 3.000 F. 

met recht op Kindergeld. 

• 
De school waar Vlamingen 

zich thuis voelen. 

Beter en voordeliger. 



mummm wm mmmmtmmmmn 

DE VOLKSUNIE 

In mijn vrije tijd Koud ik dolveel van geschiedenis. Maar geschiedenis 

schrijven ligt me niet. Ook niet de geschiedenis van de naoorlogse 

Vlaamse Beweging, 

Ik houd van aktie en vind dat Vlaanderen vooral een toekomst nodig 

heeft. Voor mij telt dan ook vandaag en morgen en laat ik gisteren over 

aan de mensen voor wie aktie geen beh®efte is en die zich graag in be

spiegelingen vermeien. 

Toch heeft de redaktie mij haast gedwongen iets over het verleden te 

schrijven en vermits ik moeilijk kan weigeren als men mij iets dringend 

vraagt, zit ik dan maar zuchtend voor mijn lege bladen. 

Vlamingen als volksgemeenschap en 
het opeisen van een politiek statuut 
— door federalisme — voor dit volk. 
Wars van te veel ideologie is deze 
nuchtere stelling thaas bezig ieder
een te veroveren. Een flink deel van 
de verdienste hiervan komt de 
Volksunie toe. 

Ons inzicht in de sociale problema
tiek werd niet geboren uit de een of 
ilndere ideologische studie. Ook hier 
zijn we uitgegaan van de konkrete 
werkelijkheid en de praktische noden. 
Sommige stellingen, die vrtj voor het 
eerst naar voor gebracht hebben, zijn 
evenals de federalistische idee thans 
overal aan het doordringen en wel 

NA TIEN JAAR 
Persoonlijk ben ik n i lang aarze

len — de meeste mensen geloven dit 
van mij niet, maar toch is het waar 
— tot de politiek gekomen. De af
schuw voor de repressie was voor mij 
zoals voor enkele andere vrienden de 
grote prikkel. Het was zo zonneklaar 
dat men de Vlaamse Beweging wilde 
kapot krijgen, dat handelen ons een 
dwingende plcht werd. Anderzijds 
was ik de jarenlange onvruchtbare sa-
londiskussies van intellektuëlen en 
him steriel ronddraaien in eigen 
kringetjes meer dan zat. 

Als test voor een bereiken van bre
dere volkskringen heb ik toen aan de 
eerste uitgave van de Vlaamse Volks
beweging meegewerkt. Het werd me 
echter vlug klaar dat de volksmensen 
met wie ik in kontakt kwam. een 
juistere refleks hadden dan de toen
malige « leidende » intellektuëlen. Wij 
stonden officieel buiten de partijpo
litiek, de volksjongens vroegen echter 
dringend partijpolitiek. Wij hebben 
ze dit gegeven, 

In die tijd (1953-'54) bestond als 
partijpolitieke formatie de Vlaamse 
Concentratie. Deze groep heeft in 
moeilijke omstandigheden zeer ver
dienstelijk werk geleverd. Ze beschik
te echter maar over enkele goede 
krachten — dit was overigens haar 
schuld niet maar wel die van de om
standigheden — en kreeg praktisch 
geen voet aan wal buiten de grote 
steden. 

De nanaen werden van meet af aan flink 
uit de mouwen gestoken voor het propa

gandawerk op straat. 

Bij de verkiezingen van 1954 stond 
de Vlaamse Concentratie zeer zwak 
— behalve te Antwerpen — en de 
groepen daarbuiten eveneens. Die 
waren echter sterker in de andere 
provincies. Bij die groepen buiten de 
Vlaamse Concentratie stond een min 
of meer nauw verbonden groep nieu
we Vlaamsgezinden, bij wie zich ver
tegenwoordigers van het Boerenfront 
en van een onafhankelijke groep 
middenstanders aangesloten hadden 
Omwille van die kombinatie werd het 
geheel toen Christelijke Vlaamse 
Volksunie gedoopt. 

Wij hebben toen ontzettend veel 
(tijd verloren met zinloze palavers 
tussen onze groeR en de Vlaamse 
Concentratie, die sterk op haar eerst-

geboorterecht stond. Toen reeds stel
de ik het gemis aan realisme vast in 
de Vlaamse Beweging en het tijdver
lies met zinloze vitterijen. Maanden 
gingen voor de propaganda verloren 
door onvruchtbare diskussies tussen 

Zelfbestuur : toen als nu programmapunt 
Hummer één. 

de toenmalige « oudere » en f nieu
were » krachten. En bij de verkiezin
gen gebeurde toch het onvermijdelij
ke; de nieuwere krachten zetten zich 
door daar waar ze het sterkst waren. 

Een meevaller werden de verkiezin
gen van 11 april '54 niet. Wij werden 
van '54 tot '61 niet verwend met suk-
sessen. Maar te Antwerpen werd dan 
toch een zetel behaald. Het was de 
eerste in de naoorlogse periode. In 
1949 was er geen geweest. . 

Na deze verkiezingen van '54 dreig
de hetzelfde gevaar als na de verkie
zingen van '46 en van '49 en wel dat 
men nu rustig en zonder veel aktivi-
teit zou wachten op de volgende ver
kiezingen. Er werd weer sterk geaar
zeld om door te werken. Dat we van 
deze grove fout bespaard bleven is 
grotendeels te danken aan prof. Cou-
vreur, die later onze eerste algemene 
voorzitter zou worden en aan Rudi 
van der Paal. onze eerste algemene 
sekretaris. Aan hun dinamisme was 
het te danken dat na enkele maan
den de laatste aarzelaars overtuigd 
werden en dat we einde '54 het ver
kiezingskartel van april konden om
vormen tot een nieuwe politieke par
tij, de Volksunie, die stelselmatig de 
organisatie begon uit te bouwen. 

Onze nieuwe partij werd op drie 
pijlers opgebouwd : nuchter Vlaams 
nationaal, praktisch sociaal en de-
mokratisch. 

In 1954 heerste nog een grote ver
warring betreffende het begrip na
tionalisme omdat dit als de oorzaak 
werd beschouwd van de jongste we
reldoorlog. Het onderscheid tussen 
staatsnationalisme en volksnationalis-
me werd slechts in zeer beperkte 
kring gemaakt. En het is overigens zo 
dat vele vlaamsgezinde jongeren het 
thans nog niet maken. Daarom dat 
we dit begrip steeds nuchter omschre
ven hebben al» de erkenning vïin de 

de strijd tegen de pendelarbeid en de 
idee van de regionale ekonomie, van 
het werk in eigen streek door indus
trialisering. 

De derde pijler was de demokrati-
sche idee. Over een korte vooroorlog
se ' periode heen grepen we 
terug naar deze basisidee van de 
Vlaamse Beweging. Het was ons klaar 
dat, hoe meer demokratie er in Bel
gië kwam, hoe meer het armere 
Vlaanderen er wel zou bij varen. 

De verkiezingen van '58 betekenden 
voor de Volksunie geen vooruitgang. 
Integendeel vielen wij van 111.000 
stemmen op 104.000. De C.V.P. had de 
oude knol van de schoolstrijd van stal 
gehaald en de knol draafde nog. Haar 
bedoeling echter, de Volksunie weg te 
vegen, mislukte. In die zin was het 
voor ons een vooruitgang dat in 1950 
bij de verkiezingen rond de konings
kwestie de Vlaamse Concentratie 
verstek had laten gaan. Acht jaar 
later stonden we zo ver dat we stand 
hielden. Ondanks alle mogelijke druk 
dienden we ook lijsten in voor de Se-

Duidelijker dan in '54 kwam in '58 
de versteedsing van de Vlaams natio
nale gedachte tot uiting. In de gro
tere steden gingen we vooruit, op het 
platteland boerden we achteruit. Dit 
zou een blijvend kenmerk worden 
ook voor de volgende verkiezingen. 
Vóór de tweede wereldoorlog behaalde 
de Vlaamse partij de beste uitslagen 
op het platteland; in de steden ge
raakte ze niet buiten de kringen van 
de meer ontwikkelden. De verkiezin
gen van 1961, die voor ons de eerste 
doorbraak betekenden, hebben die 
versteedsing onderstreept en bij de 
jongste gemeenteraadsverkiezingen is 
dit spektakulair tot uiting gekomen. 

In 1958 hielden we in een uiterma
te ongunstige konjunktuur stand 
door onze organisatie; de verdere uit
bouw ervan, gepaard aan een gunsti
ger konjunktuur, bepaalde onze 1ste 
doorbraak in 1961. 

Wij bouwden inderdaad bestendig 
uit. Elk jaar gingen we vooruit inzake 
abonnees en leden; nooit meer zijn we 
op dat vlak achteruit gegaan. 

Waar we echter tot 61 grotendeels 
slechts in de grotere steden en In de 
voorsteden afdelingen hadden, ging 
ons aantal afdelingen na de verkie
zingen van 61 met een ruk omhoog. 
De kleinere steden en de grotere 
plattelandsgemeenten waren aan de 
beurt gekomen. Sindsdien gaat dit 
werk stelselmatig vooruit. Sinds 1960 
is het aantal ervan gesprongen van 
een veertigtal naar 180 en voor de 
verkiezingen nog zullen we de kaj«) 
van de 200 overschrijden. 

Het verleden heeft ons geleerd dat 
hard werken een noodzakelijk iets is 
voor een partij. De sympatic die wij 
bij de kiezers verworven hebben, 
steunt grotendeels op die faktor. Men 
vindt ons beter, akUever dan de ou
dere partijen. 

Willen we vlug verdere vooruitgang 
boeken, dan zullen we steeds meer 
aktieye krachten in de partij moe
ten inschakelen, zal onze partij ver
der groot moeten openstaan voor 
nieuwe krachten. 

Dat is trouwens steeds het geheim 
geweest van onze werf-kracht. Wij 
zijn nooit een dode partij geweest 
zoals de andere, die meer bloedzui
gers tellen dan bloedgevers. 

door wim jorissen 

naat. Het blijft nog steeds mijn over
tuiging dat dit een uitstekende daad 
was en dat dit het fabeltje heeft ver
der helpen ontkrachten dat wij een 
scheurpartij van de C.V.P. waren, 
partij waartoe de grote meerderheid 
van de Volksuniestichters trouwens 
nooit had behoord. 

Het bUjft voor ons de grote waar
heid voor de toekomst. 

Nog is de Volksunie niet volledig 
de eksponent van de strijdende 
Vlaamse Beweging. In de volgende 
maanden moeten we dit worden. 

Dan zal de toekomst breed voor ons 
open liggen. 

Amnestie onverminderd nog steeds een programmapunt der Volksunie - stond 
ia de beginperiode sterk op het voorplan. 
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peRNoreii 
ONTROEREND... 

Onder de titel « Frans en 
Bargoens » schreef een re-
dakteur van « Het Volk » 
over het el endige Neder
lands op een Brusse'se ten
toonstelling. Met een ontroe
rende hulpeloosheid en ge-
.voel van onmacht. 

Zozeer dat men tot slot 
van het artikel een witte 
p'ek kon verwachen met als 
ondertitel : Hier viel een 
t raan! 

Want de brave man scheen 
niet eens meer te vermoeden 
dat zijn partij en alle daar
mee verbonden machten 
Brussel en het land regeren 
ol mede-besturen! Hij wist 
beslist niets meer over alle 
plechtige be often voor Her-
toginnedal! 

In « Het Volk » dus enkel 
tranen, ^een Vlaamse macht 
yoorradig! 

KLACHT TE 1.ANAKEN 

Te Lanaken is prins Xavier 
de Merode burgemeester; 
voor de komende bestuurs
periode zal zi1n kand'datuur 
opnieuw worden voorgedra
gen. 

Prins Xavier de Merod? is 
een frt.nssprekende, met 
slechts een zeer gebrekkige 
kennis van het Nederlands. 
Dientengevolge 'S hij niet in 
staat, zün burgemeesters
ambt in de Vlaamse gemeen
te Lanaken vo"waardig en 
naar behoren waar te ne
men. 

De afdeling Lanaken van 
« Vriendenband » heeft dan 
ook, bij schrijven van haar 
sekretarls G. Begas, klacht 
neergelegd bij de Vaste Kom
missie voor Taaltoezicht. De 
aanstelling van een burge
meester met onvoldoende 
kennis van het Nederlands 

open brief 
aan de heer ir Donckerwoicke 

destijds voorzitter van de 

Vlaamse Concentratie 

Hooggeachte Heer, 

Ik zag dezer dagen twee merkwaardige foto's, of liever : 
twee merkwaardige afdrukken van een en hetzelfde fotonegatief. 
De foto werd genomen tijdens de oktoberrevolutie in 1917 te 
Leningrad ; zij toont Lenin, die van op een houten podium een 
voor het Winterpaleis samengestroomde massa revolutionairen 
toespreekt. Het merkwaardige daarbij is, dat een afdruk van 
deze foto gepubliceerd werd kort na de feiten zelf en dat op 
deze afdruk Trotzki in de onmiddellijke omgeving van Lenin 
aan de voet van het podium prijkt. Dezelfde foto, gepubliceerd 
enkele jaren later m een « officiële » geschiedenis van de 
revolutie, toont op de plaats van Trotzki niets dan handig bijge
werkte houten planken : de man zelf is verdwenen. 

Vermits we, hooggeachte Heer, nog niet aan een kommunis-
tische geschiedschrijving van de Vlaamse Beweging toe zijn, 
en zonder U een Trotzki te noemen, kan er hoegenaamd geen 
sprake van zijn dat uw beeld zou weg geretoucheerd worden 
en dat gij uit de historiek van het Vlaams-nalionalisme spoor
loos icoudt gebannen zijn. 

Wel integendeel lijkt het me thans, bij het vieren van het 
tienjarig bestaan van de Volksunie, aangewezen om even te 
onderstrepen dat de na-oorlogse geschiedenis van het politiek 
Vlaams-nationalisme vijf jaar vroeger begon, in 1949 namelijk 
met de Vlaamse Concentratie die onder uw leiding stond. 

Gil hebt U niet geschuwd, hooggeachte Heer, om het voor
zitterschap van een Vlaams-nationale partij te aanvaarden op 
een ogenblik dat uw en onze oren nog vol waren van de echo's 
der executiepelotons, op een ogenblik dat iedere aanvaarding 
van flamingantische \erantwoordelijkheid het risico inhield van 
een bom de volgende nacht tegen de gevel van hel huis. 

Uw faam als mens en als voorzitter, hooggeachte Heer, is 
onverminderd gehandhaafd gebleven bij hen die onder uw 
leiding de verkiezingsstrijd van 1949 en de tijd daarna hebben 
meegemaakt. Een dankbare herinnering blijft aan de beheerste, 
voorname, preciese en stijlvolle wijze - onmiskenbaar een Van 
Severiaanse stempel - waarin gij in die ondankbare, stuurloze 
en wilde tijd hebt voorgezeten - meer nog : zijt voorgegaan. 
Dankbare herinnering meteen omdat gij reeds in die dagen 
begonnen zijt met wat toen praktisch onmogelijk scheen : het 
geleidelijk-aan ombuigen van een louter repressie-gemeenschap 
naar een Vlaams-nationale pohtieke wil. 

De verkiezingen van 1949 waren een nederlaag. Toen ! 
Vandaag onthouden wij er van, dat zij op het somberste ogenblik 
hewezen hebben dat er een harde kern van 100.000 Vlaams-
nationale stemmen was. Rond u heeft die harde kern zich voor 
het eerst weer verzameld. En wij hoeven onszelf niet te bedrie
gen : wanneer wij vandaag het tienjarig" bestaan der Volksunie 
kunnen gedenken, is het mede omdat gij vijftien jaar geleden 
de hoge zin van uw verantwoordelijkheid hebt begrepen. 

Geen tien zonder vijftien. Daarom nog steeds een Doncker-
•wolckiaan, 

uw dio Genes. 

Is inderdaad te beschouwen 
als een overtreding van de 
taalwet van 2 augustus 1964, 
art. 15, par. 1. 

IN DE KAMER 

In zijn par ementair week
overzicht heeft de politieke 
redacteur van « De Stan
daard », Manu Ruys, toege
geven dat de redevoering die 
Mr Van der Eist in de Kamer 
gehouden heeft ter gelegen
heid van het debat over de 
rijksmiddelenbegroting « een 
heel stuk boven de andere 
redevoeringen » uitstak. 

-< Het was geen technisch 
betoog, geen o p g e w a r m d 
electoraal gezanik, maar een 
evenwichtige en syntetische 
kritiek, zoals men die meer 
zou mogen verwachten van 
de akademisch geschoolden 
in de Kamers. > 

Hij erkent nogmaals dat 
Mr Van der Eist «een uit
stekend parlementair is »• 

Onze voorzitter heeft in 
zijn rede die zeer uitvoerig 
was, ta^ van problemen be
handeld met kennis van za
ken en met inzicht in de 
problemen 

Hil handelde over de open
bare finahcies, de politiek 
ter bestrijding van de infla
tie, de prijzenpolitiek, enz. 

BEGROTING 

VAN ONDERWIJS 

Mr Van der Eist stipte 
aan dat deze begroting se
dert het .jschoo'pakt met 
500 % gestegen is en thans 
meer dan 30 miljard frank 
bedraagt. 

Hij vond het uitstekend 
dat de gemeenschap aan
zienlijke middelen ter be
schikking stelt van het on
derwijs, de volksopvoeding, 
de kuituur. 

Doch dan moeten deze 
geldmiddelen ook op een 
verantv/oorde en doeltref
fende wijze besteed worden. 
Hierop achtte hij heel wat 

10 -jaar Volksunie : een bronzen gedenkpenning is te verkrijgen 
op het algemeen sekretariaat, M. Lemonnierlaan 82, aan 50 F . 

Storting op per 1476.97 van Volksunie, Brussel 1. 

kritiek gewettigd. De oor
zaak zag hij in het betreu
renswaardig feit dat de t ra -
ditione'e partijen het onder
wijs misbruiken voor part i j 
politieke doeleinden en daar
door de konkurrentiestrijd 
tussen het vrij en het staats
onderwijs in de hand wer-
ken. 

Zijn kritiek gold, zoals hij 
uitdrukkelijk zegde, zowel 
het vrij als het staatsonder
wijs. 

GEMEENTELIJK 

ONDERWIJS 

H'.j betreurde het ook dat 
het gem.eentelijk onderwijs 
thans meer en meer het 
slachtoffer wordt van deze 
konkurrentiestrijd Terwijl 
in de gemeentescho" en klas
lokalen leegstaan bij gebrek 
aan leerlingen, worden daar
naast nieuwe schoolgebou
wen opgetrokken. 

D e gemeenteonderwijzers 
zijn dikwijls slachtoffers 
van deze politiek 

Het is een nieuwe vorm 
van centralisatie, waardoor 
van uit Brusse' de hand ge
legd wordt op het plaatse
lijk onderwijs! 

BEGROTING VAN 

OPENBARE WERKEN 

De woordvoerder van de 
Volksuniefraktie was ook 
zeer scherp in zijn kritiek 
op het beleid van het depar
tement van Openbare Wer
ken. 

Hij kloeg de erbarmelijke 
toestand aan waarin ons 
wegennet meer en meer ver
valt. Het enige wat telt is de 
plechtige opening van een 
nieuwe autostrade. In dit 
verband achtte hij de voor
barige opening van de Bou-
dewijnsneweg, die geens
zins voltooid is en die voor 
de automobilisten uiterst ge
vaarlijk is, een onverant
woordelijke daad vanwege de 
minister 

Mr. Van der Eist bepleitte 
de instelling van parlemen
taire onderzoekskommissies 
om misbruiken te keer te 
gaan. Hij stelde vast dat de 
volksvertegenwoordigers niet 
over de middelen beschikken 
om een onderzoek in te stel
len en hun taak niet kunnen 
vervullen. Misbruiken wer
den door hem aan de kaak ' 
gesteld, o m. aan de hand 
van de boeken yan het Re
kenhof. 

HET SCHANDAAL VAN DE AMBASSADEUR TE LEO 
Toen de rebellen Stanleystad bedreigden zou de Belgische 

consul-generaal ter plaatse, toen nog de heer Vanden Borre, 

een bericht hebben gestuurd naar de Belgische ambassadeur 

te Leopoldstad, de heer de Kerckhove de Denterghem, met 

het verzoek vliegtuigen te sturen voor de evacuatie der Belgen. 

Dit ber'cht dat, overeen
komst g de taalwet, in het 
Nederlands was gesteld, zou 
mede daarom door de Belgi
sche ambassadeur zozeer op 
smalend misprijzen en woe
de zijn onthaald dat hij, in 
p 'aats van de zaak te onder
zoeken, het bericht maar 
zonder meei ioor^oiid aaar 
Brussel met Qe voor zichzelf 
sprekend vermelding «idiot». 

Dhr Van den Brande z°lf 
zou tengevolge daarvan als 
onrustzaaier en « alarmist » 
naar Belg.ë teruggeroepen 
zijn en vervangen door dhr 
Nothornb. Kort na ^ijn te
rugroeping zou Stanleystad 
in handen zijn geval en van 
de rebellen met het verder 
P-^voV Hat We ke-inen : mis
handelingen en bedreigingen, 
die hebben geleid tot de be

vrijdingsoperatie der Belgi
sche para's op 24 november. 

In verbana hiermee werd 
door volksvertegeawcordiger 
D. Deconinck aan de heer 
Spaak, minisier van Bu'ten-
la-dse "̂ .aKen volge'Je par
lementaire vraag gesteld : 

De he^j Miiiisier gelieve 
mi} te Wil en antwoorden op 
vozende vragen : 

1) werden de ambassadeur 
en de ministgr inderdaad 
door de consul-generaal van 
Stanleystad ingelicht over 
het dreigend gevaar en het 
voorstel tot evacuatie? 

2) zijn er hier ^een grote 
lich zinnigheid en nalatig
heid vast te stellen m hoof
de van de Belgische ambas
sadeur te Leopoldstad en van 
het departement te Brus
sel? 

3) had het ingaan op dit 
verzoek niet veel onheil kun
nen voorkomen en o.m ook 
de bevrijdingsoperaties met 
hun kwade verwikkelingen 
en gevolgen? , 

4) meent de heer Minister 
niet dat die ichtzinnigheid 
en nalatigheid maar weinig 
stroken met de herhaalde 
verzekering van veiligheid 
aan het personeel dat ten 
dienste bleef van Kongo, 
noch met de humanitaire 
bekommernis die later zo 
nadrukkelijk werd ingeroe
pen bij de bevrijdingsopera-
tie? 

5) heeft deze veronacht
zaming iets te maken met 
het feit dat dit bericht in 
het Nederlands was gesteld 
en is het juist daarom dat 
het zo smalend terzijde werd 
ge egd en tot terugroeping 
van de consul - generaal 
leidde? 

6) werd het nodige ge
daan om deze gestrafte en 
vernederda Vlaamse ambte
naar in eer te herstellen? 

file:///erantwoordelijkheid


DE VOLKSUNIE 

HERNIEUWEN 

Hebt u het leesgeld klaar
gelegd voor de postbode, die 
uw abonnement op «De 
Volksunie » komt hernieu
wen ? Of liep het mis en 
liet u de postbode zonder 
geld vertrekken ? Stort dan 
nu onmiddellijk uw lees-
geld (220 fr per jaar) op 
per. 1476.97 van Volksunie, 
Brussel 1. 

Dank u ! 

IDIOOT 

Er heerst wat paniek op 
het Ministerie van Buiten
landse Zaken door de vraag 
van onze ondervoorzitter, 
volksvertegenwoordiger Da
niel de Coninck, over de te
rugroeping van consul-gene
raal Vandenbranden uit 
Stanleystad en zijn vervan
ging door de heer Nothomb. 

Diens uitdrukkelijk ver
zoek aan de ambassadeur te 
Leopoldstad om de blanken 
de stad te doen ontruimen, 
werd naar Brussel doorge
stuurd met de vermelding 
« idioot », vooral omdat de 
diplomatieke nota in het Ne
derlands gesteld was. 

Consul Vandenbranden was 
nog maar drie dagen te Brus
sel of Stanleystad viel in 
handen van de opstandelin
gen. Minister Spaak besefte 
de blunder van onze frans-
doUe ambassadeur te Leo en 
bood de heer Vandenbran
den zijn verontschuldigingen 
en een promovering aan. 

De vraag die logisch ge
steld kan worden luidt : vie
len de doden te Stanleystad 
uit oorzaak van de kultuur-
rascistische anti-Vlaamse in
gesteldheid van de ambassa
deur te Leopoldstad? 

Onze voorspelling : de heer 
Spaak zal niet antwoorden 
ofwel naast de zaak praten. 

Dat is immers diplomatie. 

NEGENTIENDE EEUWS 

Ontelbaren heeft het de 
laatste weken weer tegen-
gestoken dat er in België nog 
ministers rondlopen, die geen 
woord Nederlands kennen, 
zoals onze Brusselaar Spaak. 
Kan de Vlaamse TV nu het 
beginsel niet aanvaarden 
dat geen enkele Belgische 
minister voor de beeldbuis 
aan het woord kan komen zo 
hij geen Nederlands praa t ? 
Het Is toch nogal de logica 
zelf. Een minister zou het 
voorbeeld moeten geven om 
de taal van de meerderheid 
te leren. 

BELANGRIJK I 

Een P.V.V.-er heeft zich 
gebogen over een belangrijk 
politiek probleem en er een 
oplossing voor voorgestel. 

De zetelaanpassing ? De 
grondwetsherziening ? De 
ziekteverzekering ? De tech
nische hulp aan Kongo ? 

Neen, véél en véél belang
rijker nog : een voorstel om 
de hanengevechten weer wet
telijk toelaatbaar te maken. 

wanneer het voorstel van 
P.V.V.-er Martens aangeno
men wordt, zal zijn partij 
meteen de steun genieten van 
de 13 eigenaars van een « gal-
lodrome» : meer dan ooit 
zal zij dan het trefpunt der 
gallische kuituur zijn gewor
den. 

KONIJNENKWEKERS 

De heer Destenay heeft ont
dekt dat aan Wallonië bloe

dig onrecht wordt aangedaan 
en in een parlementaire vraag 
aan de minister vön Land
bouw heeft hij daarover r e 
kenschap gevraagd. 

Het bloedig onrecht bestaat 
daarin, dat in de Oostvlaami-
se gemeente Gontrode een 
proefstation voor de ko-
nijnenteelt bestaat en dat 
Wallonië niet over een der
gelijk hoogst belangrijk we
tenschappelijk instituut be
schikt. 

De minister heeft met ernst 
en waardigheid uiteengezet, 
hoe dat komt en daarbij dui
delijk gemaakt dat de Waal
se konijnenteelt in vergelij
king met de Vlaamse uiterst 
miniem is. 

De heer Destenay had dat 
vanzelf kunnen weten. Hoe 
vaak hebben zijn volks- en 
partijgenoten smalend ge
sproken over de Vlaamse 
« konijnenmoeiers » ? 

Hij moet dan ook maar 
kunnen verdragen, dat wij 
een proefstation hebben en 
hij niet. 

HET « BLOK » 

De brave knapen van de 
A.C.W.-studiediensten blijven 
zich verder beijveren met het 
ompraten van de C.V.P.-ne-
derlaag bij de gemeentever
kiezingen tot een overwin
ning. 

Ze gebruiken daarbij de 
kneep, die al de ronde van 
een goed deel der C.V.P.-pers 
gedaan heeft : ze tellen de 
stemmen van Volksunie en 
C.V.P. samen en beweren dan, 
dat dit « blok » geen stem
men heeft moeten afstaan 
aan de linksen. 

En wij die dachten dat de 
C.V.P. door tientallen en t ien
tallen bestuursakkoorden in 
grote en mindergrote gemeen
ten bewezen had, dat er wél 

samen: 

Samen hebben wij gedurende tien jaar gebouwd aan de Volksunie. 
Samen hebben wij - in lief en leed - gewerkt om de Vlaams-
nationale partij er boven op te brengen. Samen vieren wij morgen 
zondag te Antwerpen tien jaar hard labeur, tien jaar strijd, tien 

jaar Volksunie. 

een C.V.P.-B.S.P.-blok maar 
zeker geen C.V.P.-V.U.-blok 
bestaat. 

Stel u voor wat een « blok » 
aan ons been, die C,V.P.! 

TIEN JAAR 

In het kader van het tien
jarig bestaan der partij 
wordt morgennamiddag te 
Antwerpen het feestmaal ge
houden, dat op onze blz. 1 is 
aangekondigd. 

In de loop van volgend jaar 
— en wel nè. de verkiezingen 
— zal een gedenkboek worden 
uitgegeven. 

Ons blad — dat pas in ja 
nuari 1965 zijn elfde jaar in
gaat — zal een passende da
tum zoeken om een speciaal 
nummer te wijden aan 10 
jaar Volksunie-pers. 

Wie op het allerlaatste o-
genblik nog mocht beslissen, 
morgen deel te nemen aan 
het feestmaal, kan terecht op 
(03)38.91.24. 

politieke zelfmoord van de b.s.p. 

Het kongres van de B.S.P. moet gezien 
worden in het licht van de travaillis-
tische flirt van de huidige regering en in 
het licht van de jongste gemeenteraads-
verldezingen. 

Lange tijd heeft de B.S.P. of Jos van 
Eynde, wat ongeveer hetzelfde is, ge
meend dat alleen de C.V.P. zou verliezen 
en dat de B.S.P. de grootste partij zou 
worden. De uitslagen van de jongste 
gemeenteraadsverkiezingen hebben die 
visie stuk geslagen. De ontgoocheling 
hierover heeft de B.S.P. niet tot bezinging 
gebracht maar heeft zich omgezet in 
woede tegenover die minderheid in de 
partij, die sinds jaren de nederlaag voor
speld heeft en gepoogd heeft ze te ver
binderen en die nu als zondebok de 
politieke woestijn wordt ingestuurd. Het 
toekomstbeeld van een « gematigde » 
travaillistische partij C.V.P.-B.S.P., los 
van het klerikalisme, wordt thans in het 
diepste van het B.S.P.-hart gekoesterd, al 
zal het nog wel enkele jaren duren eer 
hiermee openlijk uitgepakt wordt. 

Zal de C.V.P. er weldra staan zonder 
rechtervleugel (ook de oud-minister 
Duvieusart en Orban zouden naar de 
P.V.V. overgaan), dan staat de B.S.P. er 
thans zonder linkervleugel. 

Er is anders aardig wat komedie ge
speeld op het B.S.P.-kongres. De normale 
stelling dat een partij maar een middel 
is - stelling toch van het socialistisch 
handvest van Quaregnon • werd op dit 

kongres niet aanvaard. Er werd op de 
sentimentele snaar van de brave maar 
kortzichtige, gematigde propagandist ge
tokkeld. De partij was meer dan een 
middel verklaarde Collard. De partij was 
iets dat men dient en waarvan men 
houdt. En het partijbestuur was toch 
aangesteld door het kongres ! De vraag 
die wij moeten stellen, is wat dient men 
nog in de B.S.P. ? 

« La Gauche > pakte uit met de foto 
van het podium van het kongres dat 
besliste over de deelneming aan de rege
ring. In koeien van letters prijkt daar de 
slogan « struktuurhervormingen >. 

En dat is nu net het knelpunt van de 
diskussie. De opposanten wilden die 
struktuurhervormingen, de meerderheid 
niet meer. Wie is dus trouw aan de par
tijlijn, de meerderheid of de minderheid? 
In deze strijd in de B.S.P. tussen de 
mannen van het apparaat en de radikalere 
strekking geloven we dat de woorden 
van Collard lichtjes dienen aangepast. 
De partij is voor het apparaat niet iets 
dat men dient, maar iets waarvan men 
zich bedient, niet iets waarvan men 
houdt maar waar men zich aan vast
houdt. 

Komedie werd er ook gespeeld in ver
band met het tendenzrecht. Volgens de 
B.S.P.-bonzen blijft dat bestaan, maar 
het mag de normale persmiddelen niet 
gebruiken I Het mag dus wel bestaan in 
theorie maar niet in praktijli. Dwazer 
kan het niet. 

De stelling van sommige opposanten 
dat men dus voortaan in de B.S.P. het 
recht niet meer heeft persoonlijke ge
dachten te verspreiden en dat men alleen 
Collard en Van Eynde nog maar mag op
hemelen zoals men dit deed met Stalin 
of met Pius XII is inderdaad de juiste. 
Kadaverdiscipline is alles wat overschiet. 
De weg terug. En dat op een ogenblik dat 
het Stalinisme in Rusland al lang geen 
mode meer is en dat de Roomse Kerk 
sinds de bewonderenswaardige Johannes 
XXIII en sinds het Concilie deze dikta-
tuur eindelijk ook verlaten heeft. 

In de B.S.P. keert men terug naar de 
duisternis van de middeleeuwen, naar 
het obscurantisme. 

Alle demokratie wordt overboord ge
gooid en het gezellige lied « Collard is 
groot en Van Eynde is zijn profeet > 
wordt tot partijlied verheven. 

Met zo een mentaliteit zullen er nog 
weinig idealistische jongeren geneigd 
zijn kosteloos hun werkkracht en hun 
geest ter beschikking te stellen van de 
B.S.P. en is de B.S.P. thans definitief op 
weg naar de toestand waarin de C.V.P. 
verkeert en die door een C.V.P.-voorman 
gekenschetst werd met het gezegde : 
« de partij zit vol bloedzuigers, maar er 
zijn praktisch geen bloedgevers ». 

Een motie van de B.S.P.-studenten uit 
Gent heeft het bij het rechte eind waar 
ze vaststelt dat de stelling van het par
tijbureau « op lange termijn de politieke 
zelfmoord van de Belgische socialistische 
partij betekent ». 

Niet te verwonderen dat de studenten 
op het B.S.P.-kongres niet binnenmoch
ten. Ook zij moeten buiten. 

De reaktie van de groep « Links » op 
het kongres getuigde niet van veel moed. 
Zij gaven eerder de indruk van gestrafte 
schooljongens, die vrezen geen enkel 
prijsboek meer te krijgen. Stippen we 
alleen een paar moedige reakties aan in 
hun blad. Vooreerst bij Stan Poels, de 
man van de « Peperbus », die naast een 
socialistisch refleks vaak ook blijk gaf 

van een Vlaams refleks. Zijn afscheid 
aan de B.S.P. was tragisch maar schoon. 
Hij weigert « Socialiste du Roy » te wor
den en de « Stalin-cocktail » te drinken. 
Over « Links buiten » schrijft hij « Als 
het ooit zover komt, mijn koffer is snel 
in een rooie zakdoek gepakt ». Na hem 
die van de heer Merecy, direkteur van de 
Normaalschool te Lier, die zich liever 
laat buiten zetten dat een soort linkse 
klerikale diktatuur te ondergaan « Ik wil 
nog een greintje eerbied voor mezelf 
behouden » schrijft hij. Hij wil verder 
met Links samenwerken. De vraag is 
echter of hij nog iemand zal vinden die 
wil meewerken aan « Links », vroegere 
stijl. 

Met de M.P.W. en met « La Gauche > 
ligt de zaak anders. Zij steunen niet uit
sluitend op intellektuelen maar beschik
ken over een veel bredere basis. In hun 
nummer vlak voor het kongres schreven 
ze « de onverenigbaarheid kiezen, bete
kent kiezen voor de splitsing » (Voter 
l'incompatibilité, c'est voter la scission »). 
De vraag is of ze het zullen doen. In de 
leiding van de B.S.P. gelooft men niet 
dat ze een nieuwe partij durven oprich
ten. Daar beschouwen ze de Waalse 
agitatie als ijdele romantiek. En inder
daad vele sindikale kringen in Wallonië 
menen nog in het West-Europa van de 
2e helft van de 20e eeuw een sindikale 
revolutie te kunnen uitlokken. Dit is 
inderd,aad romantiek. Wij leven niet in 
Afrika of in Zuid-Amerika en evenmin 
in Rusland van 1Ö17 of in China van 1945. 
Alleen voor de politieke mededinging zal 
de B.S.P. gevoelig zijn. Of de Walen dit 
zullen inzien blijft echter een open vraag. 
De Waalse kommunisten zullen het alles
zins met man en macht proberen te be
letten, want zij zijn uitermate belust op 
de erfenis. 

De Waalse Beweging zal nu moeten 
bewijzen of ze politiek rijp wordt of 
niet. Vol belangstelling kijken wij uit. 

5Vim Jorisseo. 
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September 1956 : K. Slattheyssens aan het woord op een V.U.-ver-
eadering. De vijftigste verjaardag van ons Kamerlid valt samen 
met de viering van het 10-jarig bestaan der partij. Morgen zal hem 
dan ook een gepaste hulde worden gebracht. U bent er toch bij ? 
JV^anneer U op het laatste ogenblik nog wenst in te schrijven voor 
k het feestmaal, telefoneer dan 03/389124. 

VERKIEZINGEN ? 

Wanneer grijpen de e.k. 
parlementsverkie z i n g e n 
plaats ? Ten allerlaatste in 
mei 1965. Maar liet kan 
ook vroeger zijn. 

In ieder geval in 1965. 
Zorg er voor dat gij de gro
te slag van dichtbij kunt 
volgen : hernieuw uw a-
bonnement op de « Volks
unie ». 

Leg het geld klaar, nu ! 
Of indien dat reeds te laat 
IS kunt u uw vergetelheid 
goedmaken door even het 
leesgeld (220 fr) over te 

V - n^r 1476.97 
van Volksunie, Brussel 1. 

N E D E R L A N D S . . . 

De Nederlandse taal is in 
de Europese instellingen a s 
officiële taal erkend naast 
he t Frans, het Duits en het 
Italiaans. Fransen, Duitsers 
en Nederlanders gebruiken 
systematisch hun eigen taal 
en staan er op, alle doku-
menten in hun taal te ont
vangen. 

Naar ver'uidt bestaat de 
praktijk bij de Belgische 
ambtenaren, systematisch en 
uitsluitend de Franse taai te 
gebruiken met terzijdestel
ling van het Nederlands en 
zich met franstalige doku-
Di enten te vergenoegen. 

Een gevolg van dit laatste 
Is dat die dokumenten die 
bij de Europese insteWngen 
in het Nederlands bestaan, 
of dienen te bestaan, enkel 
door de Nederlanders wor
den aangevraagd. Een ver
der gevolg is dat ze een twee
de maal worden vertaald in 
de eigen Belgische diensten, 
zo men er ooit toe komt, en 
dat men er blijft staan voor 
een niet-officië'e tekst die 
bovendien niet overeenstemt 
met deze welke gebruikt 
•wordt in Nederland, wat 
nieuwe verwikkelingen met 
zich brengt. 

Het lijkt toch logisch, dat 
alle belanghebbende Belgi-
Bche diensten zouden be
schikken 'over de twee offi
ciële teksten in beide natio-
na ' e talen. 

...IN EUROPA 

Gelet op deze ergerlijke en 
onlogische toestand heeft 
volksvertegenwoordiger Mr, 
T>. Deconinck aan de minis-

ter-adjunkt voor Buiten
landse Zaken volgende par
lementaire vraag gesteld : 

Kan de heer Minister mij 
meedelen : 
— of er onderrichtingen be
staan die de Belgische amb
tenaren in Europees ver
band, of aldaar afgevaar
digd, aanzetten het Neder
lands over het hoofd te zien 
of die zulks toelaten? 
— of het Ministerie van Bui
tenlandse Zaken er wel vol
doende op aanstuurt dat de 
Belgische ambtenaren over
eenkomstig de wet de taal 
van hun taalregister zouden 
gebruiken en er zouden op 
staan aPe Europese doku
menten in beide nationale 
talen te ontvangen ter be
schikking van de belangheb
bende diensten en ministe
ries? 

blijk gaf in he t uitvoeren 
van de zending die hij hem 
toevertrouwd had met het 
oog op de bevrijding van de 
acht carabiniers, overhan
digde dhr Spaak hem de 
eretekens van Ridder in de 
Kroonorde ^. 

. . .EEN VRAAG 

Terugkomend op deze aan
gelegenheid heeft volksver
tegenwoordiger Van Leem-
putten thans aan minister 
Spaak volgende parlemen
taire vraag gesteld : 

1) Kan een Minister op 
eigen gezag eretekens uitrei
ken voordat daze door de 
Koning bij K.B. worden toe
gekend? 

2) Kan hij de beweegrede
nen opgeven die -hem ertoe 
gebracht hebben, de erete
kens van Ridder in de Kroon
orde op 30 juni 1961 uit te 
reiken aan dhr Davister, dan 
wanneer het K.B. slechts da
teert van 14 maart 1962? 

3) Heeft de uitreiking van 
30 juni 1961 misschien be
trekking op een ander erete
ken van lagere rang? Is be
trokkene dan twee maal ge-
dekoreerd voor dezelfde zaak 
of had het eerste ereteken 
een andere oorzaak die voor 
de gelegenheid werd omge
ven met zu kdanige toespra
ken dat het een andere in
terpretatie verkreeg en de 
pers en ook de P.P. bewust 
of onbewust tot een valse be
richtgeving kwam over de 
toekenning van de eretekens 
van Ridder in de Kroonorde? 

4) Is het juist dat de Fran
se ambassadeur in Leopold-
stad, dhr Chevalier, die toen 
de belangen van België waar
nam in Kongo, met die gang 
van zaken en de voorstelling 

er van niet was ingenomen 
noch naar de vorm noch 
naar de inhoud? 

EXIT TINDEMANS 

Te Antwerpen zullen twee 
of drie C-V.P.-volksvertegen-
woordigers niet herkozen 
worden Men is bezig voor hen 
iets te zoeken. Wie zeker niet 
naar de Wetstraat zou terug 
keren, is volksvertegenwoor
diger Tindemans. Hij zou in 
een Europees organisme ge-
kaas-eerd worden. Hij heeft 
dus de toelating gekregen 
voortaan de radikale flamin
gant uit te hangen, nu hij 
toch weggaat. 

Dit is een grap die men 
rustig kan uithalen bij de 
flaminganten, oordeelt de 
C.V.P., die alleen tegen de 
Vlamingen een dergelijk cy
nische houding durft aanne
men Anders durft ze dat 
niet, maar ten gerieve van de 
« domme flaminganten > mag 
het echt 1 

LIBERAAL. 

F R O N T 

Naar verluidt zou de P.V.V. 
voor volgende parlementsver
kiezingen naar versterking 
uitzien De rabiaat ant i -
Vlaamse C.V.P.-er, oud-
eerste-minister Duvieusart, 
die reeds meegedeeld heeft 
dat hij niet meer op een 
C.V.P.-lijst zou komen, is aan 
het onderhandelen met de 
P.V.V. Dit is eveneens het ge
val met de konservatieve se
nator uit St Niklaas, prof. 
Orban. 

Voor Brussel, waar de 
P.V.V. bij de gemeenteverkie
zingen in de agglomeratie een 
schijnsukses behaalde met 
slechts 42.000 stemmen winst. 

dat zich echter op spektaku-
laire wijze uitte in een grote 
zetelaanwinst door het feit 
dat C.V.P. en B.S.P., samen 
100.000 stemmen verloren, 7it 
de P.V.V. met zorgen. Met de
zelfde stemmenwinst als in 
de gemeenteraadsverkiezin
gen wint de P.V.V te Brussel 
slechts twee zetels en springt 
ze van 6 zetels op 8. Dit 7ou 
een grote teleurstelins; z'in. 
Daarom zoekt de P.V V. ver
sterking bij volksvertegen
woordiger Evrard. bij vorige 
verkiezingen te Brussel ver
kozen op een scherp ant i -
Vlaamse konservatieve liist. 
Hij haalde 26.102 stemmen. 
Aan Evrard zou de eer-^te 
plaats op de P.V.V.-senaais-
lijst aangeboden worden. 

He*' iro'^scvatief a +'-
Vlaams --ascistisch karak' er 
van ,de PVV t° Bnisse" '^u 
zo het mogelijk ware, daar
door nog versterken. Jans-
sens van de francofone oa
sis te E sene krijgt een waar
dige mededinger in Evrard. 

Zal de Vlaamse P W zo 
ook nog maar iets te vertel
len hebben? 

W I N D W I J Z E R 

Sommigen zijn nog verwon
derd dat Lode Kiebooms zo 
vaak zijn eigen woorden in
slikt, zoals thans weer bij de 
zogeheten Degrelle-wet. Vrij
heid is echter een uitermate 
betrekkelijk begrip in de 
C.V.P. 

Men vindt daar altijd wel 
een drukkingsmiddel. Voor 
Kiebooms is dit de Gentse 
monseigneur De Kesel, een 
naast familielid. Als Lode op
standig is, trekt Theo Lefèvre 
aan een touwtje van de 
CV P.-poopenkast. Er komt 
een telefoontje uit Gent en 
onze vriend Kiebooms trekt 
zijn s taar t in. 

E E N O U D E . . . 

Luidens het Staatsblad van 
18 juli 1962 werden de heren 
Pierre Davister, toen nog re
porter bij het weekblad 
« Pourquoi Pas » te Brussel 
en de heer Paul Joie, direc
teur bij de Ets. Jouret Aciers 
te Stanleystad, de hoedanig
heid van Ridders in de 
Kroonorde toegekend. 

Dit gebeurde klaarbijkelijk 
met de bedoeling, deze perso
nen te huldigen voor hun in
spanningen ten gunste van de 
acht Belgische krijgsgevan
genen die in Stanleystad wer
den vastgehouden door de 
regering van Gizenga en 
Gbenye. 

Volgens persberichten 
(« Laatste Nieuws » van 3 
juli 1961 en « Pourquoi Pas?» 
van 7 juh 1961) zou de heer 
Minister van Buitenlandse 
Zaken reeds op 30 juni 1961 
deze eretekens hebben over
handigd, de dag zelf van de 
terugkeer van vo'ksvertegen-
woordiger D. Deconinck en 
Dr Lecompte uit Stanleystad. 

. . .GESCHIEDENIS EN... 

We lezen in « Pourquoi 
Pas? > van 7 juli 1961 : «Dhr 
Paul Henri Spaak heeft vrij
dag jl. op het departement 
een dejeuner aangeboden 
aan onze medewerker Pier
re Davister, waaraan enkele 
van de hoogste personalitei
ten van de pers deelnamen. 
Na hulde gebracht te heb
ben aan de moed en het in
zicht waarvan onze bijzon
dere gezant te Stanleystad 

is het maar een woord ? 
Woorden komen rechtstreeks van 

mensen en daarom kunnen we er ook 
zoveel mee doen ! Woorden zijn als 
mensen : hoffelijk of brutaal, hard of 
teer, helder en klaar of duister en 
geheimzinnig. We kunnen met woorden 
spelen, zoals in « 't Is maar een woord ». 
Maar met woorden kunnen we elkaar 
ook vermoorden, « het woord is als een 
zwaard » staat ergens in de Bijbel. 

Als moordend woord wordt vaak 
tegen ons « nationalist » gebruikt. Ging 
het om een steekspel waarin van tevoren 
de grote Van Dale als scheidsrechter 
werd aangesteld, dan zouden we inder
daad moeten vrezen neergestoken te 
worden. « Nationalistisch » wordt nog &1 
eens in ongunstige zin gebruikt, terwijl 
« nationalisme » alleen in extreme vorm 
de verabsolutering van de eigen natie 
betekent. Maar Van Dale is geen rechter 
en de werkelijkheid is zeker in dit geval 
eindeloos veelvornüger, veel meer inge
wikkeld als een woordenboek kan laten 
vermoeden. 

Want de woorden die rechtstreeks het 
menselijke zelf uitdrukken willen, zijn 
veel minder een weergave van wat zij 
aanduiden en dan een vluchtige verwij
zing ; zij zijn alleen maar wegwijzer en 
zeker geen einddoel. Dat de aangewezen 
werkelijkheid groter, ruimer, meer om
vattend is dan het woord, dat het niet 
zo maar om een woord gaat, blijkt uit 
het zeer veelvuldig, zeer verschillend 
gebruik ervan. 

In Europa was « nationalisme » en 
< nationalist > na de laatste wereldoorlog 
in zeer ruime mate een soort scheld
woord. Dit in tegenstelling met de tijd 
na de eerste wereldoorlog. De GauUe 

heeft natuurlijk altijd voor zichzelf een 
uitzondering opgeëist ! Maar het «blank* 
nationalisme is tot op deze dag doemens-
waardig gebleven. Een Europeaan die 
openlijk verklaren zou, dat het eigen 
nationale belang uitsluitend en alleen 
voor hem belang heeft, zou (als hij niet 
De Gaulle heet) de afschuw van de 
gehele wereldpers op zich voelen neer
storten. 

Tegelijkertijd echter worden in prak
tisch alle andere delen van de wereld 
alle mogelijke vormen van « nationalis
me •» als hoogste en onaantastbare ver-
rechtvaardiging aangevoerd. Israël is in 
zeer hoge mate nationalistisch-militaris-
tisch ? « Maar vanzelfsprekend 1 » zal 
u zelfs een G.V.H, van De Standaard 
antwoorden. Ben Bella noemt zichzelf 
nationalist en socialist, m.a.w. nationaal
socialist. Al ooit enig protest gehoord ? 
Zelfs het tocïi internationaal gerichte 
kommunisme zegent elke vorm van natio
nalisme waarmee het iets doen kan. 

Europa wijst het woord af voor zich
zelf, maar aanvaardt het voor alle kunst
matig bedachte verzamelnamen in Afrika. 
In Afrika en Azië, in het Midden-Oosten 
en in Zuid-Amerika is het de hoogste 
van alle eretitels, maar tegelijk een 
scheldwoord voor elke vijand. 

« Nationalisme » en « Nationalist » is 
veel méér dan alleen maar een woord om 
mee te spelen : het wijst naar een uiterst 
complexe werkelijkheid, naar een lange 
geschiedenis. Naar een geschiedenis die 
misschien zo oud is als die van de mens, 
naar een werkelijkheid die wellicht zo 
gevaarlijk is als het mens-zijn zelf. 

Nemrod. 
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V E N S T E R OP H E T B U I T E N L A N D 

Toen enkele tijd geleden de gewezen Duitse minister van Defensie gerechte

lijk ingreep tegen «Der Spiegel», omdat dit blad door een artikelserie over 

het Westduitse leger de Bondsrepubliek in gevaar zou hebben gebracht, ging 

er in praktisch de gehele binnen- en buitenlandse pers een unaniem protest 

op tegen deze schandelijke verkrachting van de persvrijheid. Er werd betoogd 

tegen Strauss; de voornaamste Westduitse bladen stelden zelfs hun persen 

en hun materiaal ter beclükking van «Der Spiegel» en de kampanje tegen 

Strauss noopte deze laatste tot aftreden. 

sterkste Westduitse partij te benoe
men, hem tot opperburgemeeser van 
Berlijn te laten kiezen en hem zelfs 
kandidaat-kanselier te maken. 

Dat dit heerschap nochtans niet 
genezen is van « stalinistische » on
verdraagzaamheid, werd nog zopas 
b e w e z e n door zijn diktatoriale 
houding tegenover het onafhankelij
ke niet-linkse c7 Uhr-Blatt» van 
Lothar Brenner. 

Dit blad had zich verstout, het ver
leden van de heer Frahm/Brandt 
eens te doorlichten en had daarbij 
een der grootste Amerikaanse illus
traties geciteerd, waarin verklarin
gen vookwamen over Brandt's akti-
viteiten in Noorwegen. 

Willy Brandt diende klacht in te
gen Lothar Brenner wegens beledi
ging. Dat was zijn goed recht. Maar 
hij moet niet al te gerust geweest 
zijn in de afloop van een mogelijk 
proces, want hij zond een sterk kon-
tingent van zijn Berlijnse Kriminal-
polizei naar de redaktie van het «*7 
Uhr-Blatt» en liet er redaktiekan-
toor en privé-woning doorzoeken, 
zogezegd om de «financiële» mede
plichtigen op te sporen. Tengevolge 
van een private aanklacht van de 
heer Brandt werden 49 politie-ambte-
naren en twee onderzoeksrechters 
naar redaktiekantoor en privé-wo
ning van de heer Brenner gezonden 
en zij namen niet alleen dokumen-
ten mee, die met de gewraakte arti
kelserie helemaal geen uitstaans 
hadden, doch ook aantekeningen, le-
zersbrieven, foto's, een zakagenda enz. 

Toen een fotograaf de inval van 
Brandt's wraakkommando wou foto
graferen, werd hem het foto-appa
raat uit de handen geslagen, sleur
den agenten hem over de straat en 
hielden hem zo lang vast tot een on
derzoeksrechter het welletjes vond en 
hem « bevrijdde ». 

Benevens dit machtsmisbruik van 
' de gewezen kommunistische agent 
werd ook een lasterkampanje tegen 
Brenner zelf gevoerd. Men trachtte 

DE 

DIKTATOR 

VAN 

BERLIJN 

Inmiddels is echter gebleken dat 
het zachte witte lam « Der Spiegel» 
niet zo vlekkeloos en de boze wolf 
Strauss niet zo zwart zijn als aan
vankelijk werd vooropgesteld in een 
perskampanje van ontroerende eens
gezindheid. Want bekommernis om 
de persvrijheid en de vrijheid van 
het woord Is bij heel wat perspoten
taten van linkse obediëntie zodanig 
eenzijdig, dat aan de oprechte be
zorgdheid om de vrijwaring der de-
mokratische rechten bij die mensen 
meer dan getwijfeld mag worden. 

Dit is thans nog eens duidelijk ge
bleken uit de houding van de « gro
te » Westduitse pers — nageschreven 
door onze « welingelichte » bladen — 
in het geval Brandt-Brenner. 

Zoals de lezer weet is de heer Willy 
Brandt niet alleen voorzitter van de 
Duitse socialistische partij en socia
listisch kandidaat-kanselier bij de 
a.s. verkiezingen, maar tevens de 
opperburgemeester van West-Berlijn. 

Vooraleer de heer Brandt het ech
ter zo ver bracht, had hij andere be
zigheden en zelfs een andere naam. 

Hij heette namelijk Frahm en was 
een tijdlang kommunistisch agent in 
Noorwegen. Hij schreef in 1942 een 
boek « Guerilla •», waarin de partiza-
nenoorlog tegen de Duitse soldaten 
gepredikt werd. 

Alhoewel men in West-Berlijn niet 
eens als kamavalzot geschikt wordt 
geacht, wanneer men na 1933 dood
gewoon een klein en onbeduidend 
meelopertje der nazi-partij was (de 
onderburgemeester van Berlijn, Al-
bertz, liet inderdaad als toppunt van 
belachelijkheid een Prins Karnaval 
om die reden « onttronen », alhoewel 
zijn eigen verleden bruine vlekken 
had) ziet men er geen enkel bezwaar 
In, een vooraanstaand gewezen kom
munistisch agent uit de Stalinperiode 
tot voorzitter der momenteel wel 

RoMMCIpof mflakiekof 
« Rommelpot » : destijds s demokratisch » gewurgd door Van Acker. 

het eerst zo voor te stellen, als zou 
Brenner kontakt met het Oosten ge
had hebben. Dan trachtte men Bren
ner kontakten met Strauss aan te 
wrijven. Het gerucht wordt verspreid 
en gretig overgenomen door de 
Westduitse pers — o.m. in de linkse 
«Die Zeit» — dat het «7 ühr-
Blatt» op de persen van het kommu
nistisch blad «Die Wahrheit» wordt 
gedrukt. Ook dat is een leugen. 

Tenslotte heeft de heer Brenner — 
en daar was het ook om te doen — 
moeilijkheden met adverteerders en 
vrije medewerkers van zijn blad; de 
politie heeft de lijsten met de hono
raria en de adverteerders meegeno
men en men vreest van die kant re
presailles, vooral wanneer men op 
een of andere wijze van de « regering 
van het vrije Berljn » afhankelijk is. 

De heer Brenner heeft tegen de 
kleine rode diktator Frahm/Brandt 
klacht neergelegd wegens machts
misbruik. Hij zal zich waarschijnlijk 
over de uitslag van een mogelijk 
proces geen illuzies maken. 

Inmiddels echter is de werkelijke 
bezorgdheid der « vrije » pers om de 
verdediging der demokratische rech
ten nog eens duidelijk gebleken. 
Vooral de linkse pers, die in ieder 
meelopertje uit het « duizendjarige » 
rijk — voor zover hij thans niet rood 
is geworden — een gevaar ziet voor 

Frahm/Brandt te Berlijn op een 1 mei-betoging. 

de demokratie, getuigt van een uit
zonderlijk milde vergevingsgezind
heid voor ieder die met het minstens 
even bloedige kommunisme heeft ge
flirt. Nog zo pas heeft een blad als 
«Die Zeit» vier weken lang zijn 
aanvallen gericht op de nieuwe rec
tor van de universiteit te Bonn, dr 
Julius Moser, een man met een poli
tiek onbesproken verleden maar die 
het ongeluk heeft katoliek te zijn en 
vroeger aktief geweest te zijn in de 
katolieke jeugdbeweging. Hetzelfde 
blad laat echter kersvers overgeko-
menen uit het Oosten, als een Kan-
torowic of Ulbricht's Nationaipreistra-
ger Ernst Bloch, bedelven onder de 
bloemen. 

Bij de berichtgeving over Brenner 
werd door de grote pers vermeld dat 
het hier ging om een blad van 
«rechtse» strekking. Alsof dat een 
schande zou zijn of een bezwaar otn 
de feiten objektief-eerlijk te kunnen 
beoordelen. , 

Wie verwacht zou hebben dat de 
Brandt-Brenner-affaire in de West
duitse en Westeuropese pers een nog 
heviger beroering zou verwekt heb
ben dan de Spiegel-affaire — bij het 
« 7 Uhr-Blatt» ging het toch kenne
lijk om een louter persoonlijke 
wraakneming en een diktatorlaal 
machtsmisbruik — komt bedrogen uit. 
De «Frankfurter Allgemeine Zei-
tun'g», die destijds aan de Spiegel-
affaire hele pagina's wijdde, vond 
voor dit geval slechts een paar niets
zeggende regeis. De buitenlandse 
pers was niet beter. In de Spiegel-
zaak werd — terecht — het machts
misbruik van een minister en het 
daaruit voortvloeiend gevaar voor de 
demokratie aangeklaagd. Nu een blad 
van een émdere strekking het slacht
offer is van een nog groter machts
misbruik, schijnt zich niemand om de 
gezondheidstoestand van diezelfde 
demokratie te bekommeren. 

Wat wordt het met de demokratie, 
moest Frahm/Brandt het tot kanse
lier brengen ? 

Hier de «wet Degrelle» of — om 
eea perszaak te hebben — jaren te
rug de administratieve moord door 
Van Acker op «Rommelpot» ge
pleegd. Ginds het willekeurig ingrij
pen tegen de vrije meningsuiting. Is 
dat « de vrijheid die zij menen > ? 
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Onze partij is dezer dag:en tien jaar geworden en meteen Is ook ons blad 

ongeveer aan die ouderdom toe In afwachting dat dit heuglijk feit eveneens 

gevierd wordt (kransen, bloemen, geestrijke dranken en eetbare dingen aan 

adres redaktie, te vinden elders in het blad) willen wij onze lezers even toe

laten een blik te werpen in de keuken waarin iedere week ons blad wordt 

klaargestoomd beginnende met de witte, onbeschreven papiervellen van de 

redakteurs en medewerkers en van de bijna even blanke papiermassa in de 

bobijnen van de rotatiepers. 

Ingedommelde zetmacliine. 

n 

TIEN JAAR 

GELEDEN 

BEGON HET 

• Het begint inderdaad bij onbe
schreven papier ledere weeic buigen 
tientallen en nog eens tientallen zich 
over maagdelijk-ongerepte bladen 
om deze vol te brouwen met wat in 
het persjargon « kopij * wordt ge
noemd. Tientallen en tientallen : 
gaande van de velen die zondagavond 
of maandagmorgen tussen het ge-
kouw op potloden en het gekllpper 
van balpennen door, m het zweet huns 
aanschijns of in de vlotheid van hun 
geestdrift, de aktie van de voorbije 
dagen vervatten in « stukjes » over 
kolportages, verkochte bladen, verga
deringen, mosselfeesten, danspartijen, 
tombola's, propagandatochten en al
les wat een beweging in leven houdt. 
Het bewegingsleven dus. 

Het zijn de mensen die op van al
les en nog wat schrijven : op vergeeld 
firma-papier op papier-van-'t werk, 
op ongebruikte propagandapamflet-
ten. slechtgedrukte stencilblaadjes 
waarvan de ene zijde nog bruikbaar 
is, op uit 'n schrijfboek voor kladwerk 
gerukte bladen, op de achterzijde van 
de ontvangen briefwisseling en een 
enkele nog schrijft op goei, sterk pa-

omvang grote indruk maakt bij de 
tegenstrevers en dat het het lief en 
leed weerspiegelt van de talloze V.U -
afdelingen zodat men het gevoel 
krijgt in één grote familie te leven. 

Een andere kategorie wordt ge
vormd door de brlefschrijvelaars. 
Daarvan krijgen wij de meest on
leesbare teksten : stokoude flamin
ganten die hun hyerogliefen aan het 
papier toevertrouwen, eenvoudige 
lieden die de beduimelde velletjes 
met de voorzichtig geplaatste letters 
minstens 'n dag of vijf laten liggen 
(vermoedelijk onder een vaas op de 
schouw) alvorens ze aan de omslag 
toe te vertrouwen, vlijtige machine-
schrijvers tenslotte die met één vin
ger tikken en die om de twee woor
den er een doorhalen met behulp 
van de x. 

11 
O 

t 

redaktie 
Druppelsgewijze komen tijdens de 

periode dinsdag-donderdag Ook de 
teksten « binnen * van de vaste me
dewerkers. Dat zijn dan de artikels 
van de studiedienstjongens die het 
veelal in cijfermateriaal gaan zoeken, 
de zwaarwichtige bijdragen van den
kers als Mik Babyion en Walter Luy-
ten (deze laatste belt ai de paters 
van Vlaandeien op alvorens iets aan 
het — natuurlijk overvloedig gewij
de — papier toe te vertrouwen — dat 
beweren ten minste de kommunis-
ten) . de kultureel hoogstaande ko
pij van onze kunstminnende mede
werker en ten slotte ook de bijdragen 
van wat in de wandel de « bonzen » 
wordt genoemd • de artikels van 
volksvertegenwoordigers, senatoren 
en partij-vooraanstaanden. 

De gaten en de blanco-bladzijden 

door twee redakteurs Ze beschikken 
er over ieder één derdehandse 
schrijftafel, ooit door een goedwilllge 

REPORTAGE UIT DE EIGEN KEUKEN 
pier «van voor den oorlog»... Wij 
weten dat, omdat het er zo degelijk 
uitziet en omdat het riekt naar oude 
schrijftafels en zelden betreden 
pronkkamers. 

worden goeddeels gevuld door de hand in luchtmachtkleurige verf ge-
mannen van karwei : uw dienaar en zet en te laag van bouw om toe te 
— niet in het minst — « den Toon » l^ten dat de knieën van de (nogal 
(van Overstraeten), alias Diogenes. honkig gebouwde) redakteurs er vol-

De redaktie van de Volksunie ledig zouden kunnen in onderge-
wordt inderdaad slechts «bevolkt» bracht worden. De rest van het m -

hyerogliefen 
Aldus is het ons via het binnenko

mende bewegingsleven gegeven mm 
of meer de eksploten te volgen, op de 
school verricht door nakomelingen 
van propagandisten, de betrekking of 
«alledaagse bezigheid» van de me
dewerker te vermoeden uit de hoof
ding van het briefpapier of te weten 
wanneer in bepaalde dorpen Iemand 
overleden is v e r m i t s wij dan 
steevast het plaatselijke bewegings
leven neergepend krijgen op het 
sluitblad van een doodsbrief ! 

Het bewegingsleven komt per post 
toe, een voortdurende zondebok trou
wens die van beide kanten steeds de 
oorzaak wordt genoemd voor te laat 
komen of voor niet verschijnen... Een 
jachtterrein tevens voor verwoede 
postzegelverzamelaars onder de zet
ters van de drukkerij. Is het bewe-* 
gingsleven vaak een bron van « kop-
brekerijen » dan kan er toch ook van 
gezegd worden dat het juist door zijn 

boedel Is vlug opgesomd : een voor-
vaderse Remington waarvan de « R »' 
slecht tikt, een (uiteraard kleveiige 
en bemorste) lijmpot met borstel, 
welke laatste kennelijk door zijn 
haar groeit, een schaar die in ver-* 
vlogen tijden nog heeft gefungeerd 
aan een operatietafel in een kliniek 
en die bovendien geen vaste kUnk-
nagel bezit zodat de twee delen 
voortdurend zoek zijn, een ananasdoos 
die dienst doet als vergaarbak voor 
een aanzienlijke kollektie peuken, 'n 
legendarische scheurmand (naast 
schaar en lijmpot hét werkinstrument 
voor iedere goede joernalist) onder 
de vorm van een gewezen krat voor 
de verzending van machine-onderde* 
len en ten lange laatste ook een 
pupitter waarvan de afkomst nieH 
zeer duidelijk is, maar waarvan door 
uiterst linksen beweerd wordt dat hij 
door een klooster geschonken werd* 
Hij lijkt inderdaad wel op een bid-« 
stoel en wij vermoeden tevens dat er 
in een antiekwinkel misschien wel 
wat voor zou betaald worden. Walter 
Luyten komt er vaak in knielende 
houding zijn artikels aan schrijven. 
Het geheel van deze inboedel is onder-i 
gebracht in een, door plSten van ge
perst karton van de drukkerij ge-* 
scheiden ruimte. 

Een blik op de werkplaats waar het blad wordt ingevormd en de teksten gezet. 

En hiermee komen we in een twee--
de voornaam gedeelte van onze keU"< 
ken, daar waar het eigenlijke h a n d 
werk wordt verricht. Nadat de kopij 
gelezen is, hier en daar verbeterd en 
aangepast (men vergete natuurlijk de 
censuur, de imprimatur en de toela
ting van Berlijn niet) wordt zij ge
deponeerd bij de zetters, voorzien 
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HET VERHAAL 
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REDAKTEURS 

ZEÏÏERS 

INVORMERS 

EN DRUKKERS De pers waar de vormen « getrokken » worden, d.w.z. overgebracht op kartonnen 
matrijzen onder een druk van 175 kgr. per cm2. 

van de nodige aanduidingen als let
tertype, lettergrootte en kolombreedte. 

De zetmachine is voor de oninge
wijde de meest raadselachtige en te
gelijkertijd opwindende konstruktie 
die er in een drukkerij te vinden is : 
een toetsenbord in de aard van dit 
van 'n schrijfmachine, bedient een 
reeks letterkasten die vol koperen 
matrijzen steken. ledere letter, « ge
klopt » door de zetter komt uit de 
kast te voorschijn en vormt — sa
mengevoegd met andere — een « zin > 
van kolombreedte. Een pomp, die ge-

van een krantenbladzijde. Ze dienen 
om het zetsel in te vormen. Hier 
wordt niet met millimeters of centi
meters gemeten, maar wel in p'unten 
en cicero's, de geijkte maten die in 
heel de drukkerswereld in zwang zijn. 
Titels worden — met de hand of met 
de machine — gevormd, ruimten ge
laten voor de klisjees die van de klis-
jeermachine komen, lijnen geplaatst 
en kaders gestoken. Hier wordt ook 
ondersteboven gelezen, dat wil zeg
gen : de loden lijnen staan onderste
boven voor de invormer. 

De klisjees vormen een hoofdstuk 
op zichzelf. Talrijk zijn diegenen die 
menen dat men simpel ergens een 
foto in 'n drukmachine plaatst en dat 

vangrijke bobijnen en afgerold door
heen de machine, over de loden ci
linders, die twee aan twee vastge
hecht op trommels één geheel vor
men en het papier bedrukken. Een 
snij- en vouwsisteem zorgt voor de 
rest. Onze rotatiepers kan, wanneer 
zij op volle toeren draait 20.000 Volks
unie-bladen per uur drukken. 

Dat drukken gebeurt vrijdags. Ge 
moet dan eigenlijk naar de drukkerij 
komen met watten in de oren want 
een rotatiepers maakt een hels la
waai Dit gedonder en gedreun geeft 
evenwel een gevoel.van tevredenheid 
en trots : « we bollen weeral » en « we 
zitten er weeral op» zijn dan de 
meergebruikte uitdrukkingen. De 

ZO WBRDT m VOLKSUNIE" GEMAAKT 
smolten lood uit een smeltbakje 
aanvoert m de gietinstallatie, zorgt 
er op haar beurt voor dat uit de ma-
tnjzen loden zinnen (in vaktaal heet 
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daarvan op de een of andere onna
speurbare wijze wordt afgedrukt. 
Sommigen denken zelfs dat men het 
doet met de negatieven van foto's ! 
Was het maar zo eenvoudig. Nee, van 
iedere foto, (laat ze a.u b. goed duide-
hjk en liefst kontrastrijk zwart-wit 
zijn) dient vooraf 'n klis jee gemaakt, 
'n « foto » in zink of in plastiek. Dat 
gebeurt bij « onze » drukkerij op een 
ultra-moderne machine, voorzien van 
elektronische ogen en allerlei inge
wikkelde aparatuur. 

De klisjees worden mede in de 
daartoe bestemde ruimte van de vor
men geplaatst en het geheel wordt 
— nadat verschillende proeven ge
trokken werden, verbeterd en nage-
zien — naar de pers gevoerd. 

mannen aan het stalen monster wer
ken als razenden : ze grijpen pakken 
van honderd Volksunie-kranten in
eens van de aanvoerband, slaan er 
handig een touw omheen en snoeren 
het geheel, voorzien van schutkarton, 
netjes in. Anderen maken pakjes 
voor de verzending : naar ieder 
postkantoor gaan er zoveel bladen als 
nodig , voor de abonnementen die 
door het kantoor bediend worden. 
Andere pakken worden onder band 
verzonden en de grootsten, deze die 
bestemd zijn voor de werftochten, 
gaan met de spoorwegen naar de 
plaats van bestemming. 

Naar waar gaat de Volksunie zoal 
in de wereld ? Administratief sekre-

tarls van den Houtte, die abonne
menten en verzending van het blad 
regelt, weet dat — hiet zonder een 
glimp van trots — te vertellen. Daar 
zijn alle kontinenten bij betrokken : 
Afrika, Azié, Amerika en Australië, 
daar treft ge de meest vreemde na
men in de verste landen : Brazilië, 
Argentinië, Venezuela, Bolivié, Antil
len, Meksiko, V.S., Kanada, Japan, 
Hong-Kong, Indonesië, Indié, Vieth-
nam, Maleisië, Australië, Kanarische 
Eilanden, Kongo, Zuid-Afrika, Ango
la, Mozambique, Algerié, Spanje, 
Frankrijk, Duitsland, Noorwegen, 
Finland en praktisch alle landen van 
Europa ook Rusland inbegrepen. Of 
de eksemplaren die hier naartoe gaan, 
bestemd zijn voor het Kremlin, kun-i 
nen wij niet met zekerheid zeggen. 
Tot de verzendingen die naar de 
verste uithoeken van de wereld gaan 
behoren zeker deze van Groenland en 
Vuurland. Wij vermoeden dat het pa
ters zijn die hier de Volksunie iedere 
week vlijtig uitlezen. We vertellen 
waarschijnlijk niets nieuws wanneer 
wij zeggen dat het grootste gedeelte 
van de buitenlandse « afzet» van de 
Volksunie in de richting van de ban
nelingen gaat die In Zuid-Amerika 
leven, verder naar Zuid-Afrika, Kon
go (hoewel fel verminderd sedert de 
gebeurtenissen der voorbije jaren, 
maar dat zal wel een algemeen ver
schijnsel zijn) Kanada, de V.S., Duits
land (vooral militairen)" en Neder
land, dat met het leeuwenaandeel 
gaat lopen. 

groei 
Dit alles toont ook de groei van ons 

blad aan. Wij gaan hier de geschie
denis van het ontstaan tot op heden 
niet verhalen, maar wij willen er 
toch wel op wijzen dat onze krant ge
groeid is uit die thans onooglijk lij
kende veertiendaagse gazetj es, die 
destijds — voorzien van een levens
grote titel — gedrukt werden op ,en 
gewone platte pers (een ding dat de 
bladen één voor één, zijde voor zijde, 
tegen een slakkengangetje drukt) er
gens in een kelder die deed denken 
aan een rovershol waar sluikwerk 
wordt gemaakt. 

Die eerste bladen, waarin de bin« 
nenbladzijden nog met de hand 
dienden ingeschoven : ze werden 
haast over Vlaanderen gesmokkeld, 
waar thans de Volksunie in nagenoeg 
iedere dagbladwinkel, in iedere 
krantenkiosk, in iedere stationsbi-
blioteek te koop is, waar wekelijks 
honderden de baan op gaan om ons 
blad te gaan verkopen en propage
ren Vandaag denken wij — niet zon
der een tikje weemoed terug aan de 
tijd die achter de rug ligt, een tijd 
waarin met vaak primitieve middelen 
veel werd verwezenlijkt. Een schone 
tijd ook waarin werd bewezen dat 
door samenwerking wonderen te ver
richten zijn. 

Staf De Lie. 

rotatie 

Werkende redakteur 

dat «lijnen») worden gegoten die na 
enige afkoeling onderaan uitge
spuwd worden en het « lood » vor
men, het zetsel dat gebezigd wordt 
bij het invormen van het blad. 

De invormers verrichten staande 
werk : zij staan aan de « steen » een 
tafel die vroeger — en ook thans nog 
In menige drukkerij — een blad in 
arduin bezat (vandaar de benaming) 
maar die tegenwoordig meestal ver
vaardigd IS uit zware stalen platen. 
Daarop worden de vormen gelegd, 
stalen ramen waarvan de binnenma-
ten overeenstemmen met de bladspie
gel, hetzij de (bedrukte) oppervlakte 

Hier wordt'op de vorm een karton
nen plaat (van 'n speciale soort) ge
legd en het geheel onder een druk 
van 170 atmosferen geplaatst, zodat 
de vorm overgebracht wordt in het 
karton, dat op zijn beurt een mal 
vormt die in de gieterij (het loodkot 
heet dat in drukkerij-omgangstaal) 
aangewend wordt om de uiteindelijke 
vorm te gieten. Het rezultaat is een 
halve cilinder in lood waarop twee 
bladzijden — zoals ze hier te zien 
zijn, in het metaal staan geprent. 

Na bewerkt te zijn door enkele 
freezemachines gaan deze cilinders 
naar de rotatiepers. Een rotatiepers is 
een indrukwekkend ding, in de grond 
bestaande uit een grote verzameling 
van rollen en tandwielen. Zij ver
slindt beken inkt die er trouwens 
langs persleidingen naartoe gevoerd 
wordt, evenals reusachtige hoeveel
heden'papier. Dit papier wordt vóór 
en achteraan toegevoerd van de om-

De rotatiepers waarop ons blad iedere week wordt ?<"lrukt Zij kan twintigduizend 
kranten per uur a makeu ». 
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In het vorig nummer van ons weekblad heb ik herinnerd aan het feit dat 

In 1953, met het oog op de Europese eenmaking en meer speciaal de nooit 

gerealizeerde Europese Defensie Gemeenschap, een grondwetsherziening 

voorbereid werd. De heer Lefèvre, toen nog voorzitter der C.V.P., legde te 

dier gelegenheid een verklaring af die toen reeds bewees dat alle verklaringen 

van C.VP.-zijde over kulturele autonomie, decentralisatie en deconcentratie 

volkomen waardeloos zijn. 

Ik herinnerde er tevens aan hoe, alle beweringen ten spilt, de zetelaanpassing 

en de grondwetsherziening thans aan meHttai geüoppeia v/^iaea. 

Thans zou ik willen verwijzen naar 
een belangrijk incident dat zich in 
de Kamer afspeelde op 30 juni van 
dit jaar, de laatste vergadering voor 
het zomerreces. 

De vergadering werd te 17 uur 40' 
— vooi de stemming — geschorst 
voor een half uur op verzoek van de 
fraktieleider van de C.V.P. In feite 
werd de vergadering pas hernomen 
te 21 uur 25', hetzij bijna 4 uren la-
jter! 

Gedurende deze 4 uren had zich in 
de schoot van de C.V.P.-fraktie het 
zoveelste drama afgespeeld dat eens 
te meer eindigde met de nederlaag 
van de Vlaamse meerderheid en de 
overwinning van de Waalse minder
heid, gesteund door de partijleiding 
en de partijbonzen. ' 

Waarover ging het konflikt ? 
De Vlaamse C.V.P. wenste een 

klein suksesje . de stemming over de 
zetelaanpassing in de kommissie voor 
binnenlandse zaken (en ook de stem
ming over de schadevergoeding aan 
kleine incivieken in de bevoegde 
kommissie; hiertoe waren de socialis
ten bereid geweest, doch omwille van 
het incident verwekt in de kommis
sie voor binnenlandse zaken hadden 
zij op hun beurt hun houding ver
strakt) . 

De Vlaamse C.V.P.-ers wensten van 
de C.V.P. te bekomen : ofwel dat de 
partij zou weigeren te stemmen over 
het wetsontwerp Leburton, dat de 
socialisten beslist gestemd wilden 
zien voor het verlof; ofwel dat de 
CV.P. zou weigeren nog verder deel te 
nemen aan de besprekingen ter voor
bereiding van de grondwetsherziening, 
zolang over de zetelaanpassing niet 
zou gestemd zijn in de kommissie 
(het gaat alleen maar over een stem
ming in kommissie!!!). 

Na een urenlange ruzie weigerde 
de C.V.P.-leiding haar steun aan de 
yiaamse C.V.P.-fraktie 

Zo verscheen na de schorsing op 
de tribune de heer De Saeger namens 
de Vlaamse leden van de C.V.P.-frak
tie , terwijl de fraktieleider van de 
C.V.P. en de voorzitter van de C.V.P. 

zwegen, om te verklaren dat zij niet 
verder zouden deelnemen aan de 
drie-partijen-konferentie over de 
herziening van de grondwet, zolang 
het ontwerp betreffende de zetel
aanpassing in de Kommissie van Bin
nenlandse Zaken niet sestemd zou 
zijn 

Onmiddellijk vroeg üe voorzitter 
van de B.S.P het woord en verklaar
de dat er tussen de regeringspartijen 
een akkoord bestond en dat dit ak
koord moest geëerbiedigd worden. 

«Par conséquent, nous nous som
mes mis d'accord pour discuter Ie 
projet d'adaptation des sieges — étant 
bien entendu quhin vote n'intervien-
drait pas en commission avant qu'un 
accord soit intervenu entre les trois 
presidents de parti et que eet accord 

soit confirmé par la table ronde. Et 
que Ie projet de loi ne seralt vote 
dans les Chambres que lorsque l'ac-
cord intervenu è, la table ronde au-
rait été ratifié par les congres des 
trois partis ». 

De Saeger onderbreekt : cJ ' ignore 
eet accord ». 

CoUard vervolgt : «Il en a été 
question ö. nombreuses reprises... Si 
vous n'en avez pas été mis au cou
rant, je Ie regrette mais ce n'est pas 
mon affaire.» 

Niemand, noch de eerste minister, 
noch de voorzitter van de C.V.P., is 
toen recht gestaan om de heer Col-
lard tegen te spreken. Door hun stil
zwijgen hebben zij de juistheid van 
de verklaring van de heer CoUard en 
het bestaan van het akkoord beves
tigd. 

Over de rol en de houding van de 
heer De Saeger zal ik geen kommen-
taar uitbrengen. Ik meen dat het 
overbodig is. 

Van de bedreiging is overigens niets 
terecht gekomen en de besprekingen 
over de grondwetsherziening tussen 
de drie traditionele partijen gaan 
verder. 

Het s taat dus wel degelijk vast dat 
de grcMidwetsherziening niet alleen 
gekoppeld Is aan de zetelaanpassing, 
maar dat zij voorrang heeft, dat een 
akkoord over de grondwettelijke 

waarborgen aan de Walen de conditio 
sine qua non is voor de zetelaanpas
sing ! 

Daardoor zijn de Vlamingen door 
de regering én door de partijleidingen 
van de C V P en de E S P . in de rug 
geschoten en m een onmogelijke si
tuatie gemanoeuvreerd : indien zij 
de zetelaanpassing willen bekomen 
(een grondwettelijk en demokratisch 
recht I) moeten zij vooraf door de 
knieën en de Waalse eisen inwilli
gen., waardoor de zetelaanpassing 
'grotendeels haar waarde en beteke
nis verliest! 

In dit perspectief gezien — en het 
is het enig juiste — is het duidelijk 
dat de Volksunie niets voelt voor een 

dergelijk manoeuver en voor een 
grondwetsherziening waarvan niets 
goeds te verwachten is. 

Het is doodgewoon zelfbedrog 
wanneer de Vlamingen deze Éontekst 
totaal uit het oog verliezen en voor
wenden dat wij ook belang hebben 
bij een grondwetsherziening. Van
zelfsprekend willen wij een grond
wetsherziening ! Maar dit maakt ons 
niet blind voor het gevaar dat ons 
bedreigt. 

De partij kongressen van de tradi
tionele partijen, maar vooral dan de 
jongste partijcongressen van de 
C.V.P. waar de Vlamingen de twee 
derde-meerderheid uitmaken, hebben 
duidelijk aangetoond hoe de Vlamin
gen meer en meer in de hoek geduwd 
worden en van de ene toegeving tot 
de andere gebracht worden. 

In de C.V.P. hebben de Vlamingen 
hun instemming reeds betuigd met 
een grendelgrondwet, vergeten we 
het niet. Zij deden het voorwaarde
lijk : op vt)orwaarde dat eerst de 
Vlaamse grieven opgelost worden. In 
hun veronderstelling zou dan een 
grendelgrondwet de Vlamingen waar
borgen moeten schenken ! 

Het is natuurlijk volkomen onbe
grijpelijk en onvoorstelbaar hoe de 
Vlaamse grieven definitief zouden 
kunnen opgelost worden in enkele 
maanden tijd. nog voor de grondwets

wijziging ! De nieuwe taalwetgeving 
levert een afdoend bewijs : zij wordt 
evenmin nageleefd en toegepast als 
de taalwetgeving van 1932. Het is een 
krankzinnige redenering van mensen 
die hoe dan ook een uitleg zoeken om 
hun houding goed te praten. 

Het is wel overbodig er op te wij
zen dat de Vlamingen in de BS.P. 
reeds alles geslikt en goedgekeurd 
hebben wat hun Waalse «kamera
den » van hen eisen. 

Er mag ook niet uit het oog verlo
ren worden, welke procedure de rege
ring en de partijleidingen uitge
dacht hebben : nog voor het parle
ment de artikelen van de grondwet 
aanduidt die aan een herziening zul

len onderworpen worden, voor de 
nieuwe verkiezingen en de samen
stelling van een konstituante, willen 
zij door de partijkongressen laten 
vastleggen wat er zal gewijzigd 
worden aan de Grondwet. 

Deze handelwijze is niet alleen vol
komen ongrondwettelijk, maar ge
tuigt daarenboven van een kennelijk 
misprijzen voor het kiezerskorps ! 

Naar het oordeel van de kiezers 
wordt niet gevraagd, de uitslag van 
de verkiezingen wordt met afgewacht. 
Soeverein beslissen de partijen eigen
machtig, voorafgaandelijk reeds. Het 
getuigt van weinig respekt voor de 
demokratie Deze handelwijze is ech
ter ook een simptoom van angst, van 
zwakheid, van gemis aan zelfver
trouwen en vertrouwen in de toe
komst van de unitaire staat. De drie 
traditionele partijen willen een ge
meenschappelijk front vormen om 
hun diktatuur te bestendigen, de 
machtsverhoudingen in de Staat te 
bestendigen. 

Hier komen wij tot de kern van de 
zaak, het uiteindelijk doel van de 
voorgenomen grondwetsherziening. 

Nu de feesten in aantocht zijn 
geniet bij leute en festijn 
van 'n eerlijk glas echte 
Duitse Moezelwijn, 

tJ aangeboden door 

Ward Lamot 
Smetsstraat, 1, Deurne 
T. (03)30.14.17-30 00.16 

Alleen verdeler der uitgelezen wij
nen T. Guibertushof aan de Moe
zel. Vraag nu nog mijn bezoek. 

. F. VAN DER ELST: 

DE GRONDWETSHERZIENING 
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« De Academicus die zich volop inzet In de politieke Vlaamse beweging, kan 

zijn wetenschappelijke betrachtingen opbergen » is een adagium waartegen 

vele Vlamingen gebotst zijn op een scheidingspunt in hun leven. H. Demoen 

zegt in zijn boek over Jeroom Leuridan hoe pijnlijk deze jonge filoloog-Ger

manist de keuze aanvoelde die ook hij heeft moeten doen bij het begin van zijn 

politieke inzet. Op dit vlak heeft de naoorlogse moerlemeie in Vlaanderen een 

winstpunt opgeleverd. Dr. Hendrik Elias kon uit de jachtigheid en verwarring 

van de politiek, terugkeren naar de noodzakelijke sereniteit, vereist bi] elk 

wetenschappelijk werk. 

NA 1830: TASTEND BEGIN 
In de bespreking van het eerste 

deel van zijn werk zegden we reeds 
hoe zijn «Geschiedenis van de 
Vlaamse Gedachte » nu reeds is uit
gegroeid door de grootse opbouw van 
het gegeven, het diep en streng we
tenschappelijk doordringen in de be
handelde stof en de verwerking in een 
heldere, bijna literaire sintese, tot 
een monument in de Vlaamse ge
schiedschrijving. « G e d a c h t e n 
worden krachten» was de titel 
van een onzer vorige bijdragen over 
het eerste deel. De betrachting van 
de schrijver is inderdaad geen f ei ten-
geschiedenis van de door hem behan
delde periode 1780-1914 te brengen, 
maar uiteen te zetten hoe de gedach
ten, de opvattingen van de Vlaams
gezinden uit de verschillende perio
den de feitelijke ontwikkeling heb
ben bepaald of omgekeerd er zelf 
werden door geboetseerd. 

Het beeld dat overblijft na de 
scherpe analyse van het bronnenma
teriaal wijkt wel wat af van de voor
stelling die vele radikale Vlaamsge
zinden zich vormden over de eerste 
periode na 1830, datum waarop di t 
deel aansluit 

Het is niet het beeld v.d. Belgische 
s taat die het Nederlands wilde uit
roeien, om later de annexatie bij het 
grotere vaderland Frankrijk mog«lijk 
te maken, wat door de mogendheden 
in 1830 verhinderd was. 

Er waren inderdaad zulke annexio-
nisten, maar hun invloed in de poli
tieke krachten na 1830 was zo gering 
als van diegenen die ten allen pr i j -
ze het Koninkrijk der Nederlanden 
wilden heroprichten. Dat waren de 
Belgische orangisten die zich spoedig 
aanpasten aan de nieuwe toestand. 
Over de Vlaamsgezinden van na 1830 
bestaat ook de ongeschakeerde voor
stelling dat ze, van zodra men min
der verdacht was door te ijveren voor 
de heropstanding van het Nederlands, 
de nationale heroplevingstrijd begon
nen tegen de « verdrukkende » staat. 

Wel heeft de nationale gedachte, 
voortgekomen uit de grote stromingen 
als Aufklarung en Romantiek, hier 
h a a r aanhangers. Zij voelen zich ge
grepen in een brede Europese ideeën-
weging — maar volgens de inhoud 
of de begrenzing aan die nationale 
gedachte gegeven vallen deze aan
hangers in drie groepen uit elkaar. 
Men was in het Vlaanderen van na 
1830 niet ver gevorderd in de rangen 
van de Vlaamsgezinden om hun 
spontaan pro-Vlaamse gevoel om te 
werken tot een gedachtenstroming 
die voldoende argumentatie en daar
door groepsvorming kon geven om 
opgewassen te zijn tegen de feitelijk
heid van de nieuwe staat. Die staat 
hield met de eigenaardige interpre
tatie van « taalvrijheid » het Frans 
als «s taats taal» voor, toegepast in 
administratie, gerecht, leger en on
derwijs, wettelijk gedragen in Vlaan
deren door cijnskiezers behorend tot 
de verfranste bovenlaag. Tegen al de 
gevestigde machten moesten de en
kele «taelminnaren s hun strijd 
voor de «nationale» taal opnemen. 

Weinig invloed hebben de «Belgi
sche » (franssprekende) orangisten 
gehad op de nationale ontwaking van 
he t Vlaamse Volk, Integendeel, zij 

hebben door hun optreden de positie 
van de groep der Vlaamsgezinde 
orangisten fel bemoeilijkt. Hun geo
grafisch centrum was Gent. Eens de 
noodzakelijke aanpassing gezocht in 
de Belgische staat diè een « feit » 
werd, hebben zij een grotere invloed 
gehad dan hun aantal zou doen ver
moeden. Hun opvatting van nationa
liteit werd noodgedwongen op staat
kundig vlak aangepast door de nieu
we grens, maar de houding van deze 
groep die op taa'gebied de eenheid 
met het Noorden bleef voorstaan, zal 
de toekomstmogelijkheden openhou
den Een beslissend voorbeeld vinden 
we in de zogenaamde « Spellingsoor
log » 

Kelfs op dit zeer onschuldige spel
lingsterrein hadden Wi lems, Snel-
laert en zijn vrienden met felle te
genstand af te rekenen van mensen 
die zich ook Vlaamsgezind noemden. 
Deze Vlaamse katolieke particula-
risten hebben inderdaad 1830 gezien 
als een nationale bevrijding. Voor 
heij was de / n a t i o n a e ^ard » meer 
een'kwestie van geloof dan van taal. 

De nieuwe staat onderscheidt zich 
van de omliggende landen, vooral 
van het gevaar van Franse annexa
tie, door één voornaam kenmerk : 
de taal der « Vlaemsche Belgen ». Die 
s taa t is er nodig, maar hij zaï slechts 
voortleven als hij inziet dat zijn 
voortbestaan afhangt van het op

bloeien van « de Vlaamse nationa
liteit ». Zij beseffen niet dat deze 
houding mijlen ver af staat van de 
politieke realiteit en niet erg ge
schikt ,is om welke Vlaamse vorde
ring ook enige kracht bij te zetten. 

Zij hebben hun Vlaamse nationa
liteitsopvatting, gebaseerd op de 
taal, willen doen samenvalen met 
de « echte Belgische nationaliteit ». 

Zij vergisten zich in een dubbel 
opzicht, toont Elias aan. 

Dse Vlaamse, Belgische ook in hun 
ogen, eigen aard wilden zij bevesti
gen in een «nationa e letterkundige» 
beweging, waarvan zij al te veel heb
ben verwacht. « Zij hebben de bete
kenis niet ingezien van de verovering 
van de politieke zelfstandigheid voor 
de instandhouding van de nationali
teit. Ten tweede — en dit legt ten 
dele de eerste vergissing uit — heb
ben zij hardnekkig geloofd dat zij — 
en niet de Franstaligen — de wer
kelijk nationaa'-voelende Belgen 
waren en dat het uiteindelijk hun 
nationale overtuiging zou worden, 
die deze van de staat zou worden. 
Dit was een vergissing die haar oor
sprong vond zowel in het niet juist 
stellen van het Waals probleem in 
de staat, als in de overschatting van 
de kultuurkracht van hun taai te
genover een wereldtaal ». 

De machthebbers in die nieuwe 
staat, de franstalige groep, zien die 
nationaliteit anders. Een Nothomb 
zoekt een Belgische traditie, die na -
tionaliteitvormend heeft gewerkt 
(Pirenne zaï het hem nog beter na
doen). Een de Gerlache, als voorlo
per van Kurth, plaatst het in het 
eigen karakter van de « Belgische 
Katolieke Natie ». De sterkste natio
naal bewustzijn . scheppende faktor 
blijkt echter te zijn de staat van 
1830 zoals hij verschijnt in een ver
franste rijke bovenlaag en Kerk, en 
daardoor aanvaard bij de onmondige 
massa. 

Deze groepen keren zich dan ook 
tegen de nationa'iteitsopvatting van 
een Belgié zoals de flaminganten 
dromen dat het ooit zal worden. 

Hun argumenten zijn : het Vlaams 
zal toch verdwijnen, verfransing is 
voor de Vlamingen een weldaad. Het 
recht van de Walen die in Vlaande

ren komen moet zijn, hun Frans te 
behouden in afwachting dat a'le 
Vlamingen Frans kennen. Vlaams 
mag aanvaard als floklore of hoog
stens als een zich overlevend regio-
nalisme lijk in Ierland en Schot
land Meer dan door de wensdroom 
van de flaminganten over een natio
naal Vlaams - België laat de rege
ring zich door die stroming leiden. 
Wetten om die Vlaamse nationali
teit al is het maar een begin van 
gestalte te geven wijst zij met be-
sistheid af (Rogier). « Le bon vieux 
Fiamand » krijgt in afwachting dat 
het zal sterven of piëteitsvol in een 
museum opgeborgen de zorgen van 
het ouderlingengesticht. Opgesmukt 
met lintjes, dekoraties en subsidies. 
Men moet het niet wurgen; het zal 
vanzelf sterven. De meest klaarzien-
den onder de Vlaamsgezinden van 
deze periode na 1830, mensen als een 
Sne'laert, De Laet en minder geken-
den, zien in dat men er zo nooit zal 
komen. Zij willen de strijd overbren
gen naar het vlak waar alleen staat
kundige macht kan veroverd worden: 
de politiek. 1840 wordt het jaar van 
het petitionnement waardoor een uit
gebreide reeks wetten zou moeten 
voorzien in een taalsisteem dat in 
Vlaanderen de streektaal een gelijk
waardige behandeling als het Frans 
zou verzekeren. In de gemeentever
kiezingen te Antwerpen pogen 
Vlaamsgezinden, na afgewezen te 
zijn op de liberale üjst, hun eigen 
kans te gaan; wat mislukt. De on
dergang van het dagblad « V aemsch 
België » is minder door te weinig 
Vlaamse krachten te verklaren dan 
door het opsteken van de horentjes 
van de liberaal-katolieke tegen
stelling die zich in de jonge staat 
vertoont. Deze wending van literaire 
naar po'itieke beweging ze'ten wij 
uiteen in de periode 1845-1860. 

Walter Luyten. 

Dr. H. ELIAS 

« Geschiedenis Tan de Vlaamse 
Gedachte » Dl II. 

4 delen / (1750 Fr.) De Neder
landse Boekhandel - Antwerpen. 

X ONOVERTROFFEN 
A A N B O D 

SCHOTEN 
omseven door de ooserepto ostuur 
v u CsUxbers en Wlthof, y)6k bij 
tnnif, wlnkelfl, «chool, kerk. Aan' 
nieuw, bebloemde laan, pradit. perce
len aan ongelooflijke LIQUIDATIE-
PRIJS 130.000 F. Deze woningen zul
len Uw hart veroveren. 

ILSDONK 
in 'n cxclualef villapark, 8 km van 

1 centrum^ bestaan thans nog enkele 

mogelijkheden. Betoverende omge

ving, bekoorlijke landhuizen: onze 

ipeclaliutle bij uitstek, waarvan hon

derden referenties 

WILRIJK 
zonovergoten u Riviera-
home», 5 reuze apparte
menten beschikbaar met 
•Uc 3 stpk. en voorzien 
van de nieuwste snufjei 
Inzake modern komfort 
en afwerking, grote ter
rassen en 22 m. gevel per 
appartement op het vol
le zuiden, enig aanbod op 
het mooiste deel van d« 
Frlni Boudewijnlaao. 

' HOBOKEN 
In t prachtig bosrijk Meerlen-
hof bouwen wij aan prison -
bulten - konkurrentl* 'o ge 
droomde standtngvolle meester-
woning op 'n grond dteoi slechts 
109 000 F bost 

h HOOGSTE, DUURZAAMSTE KWALITEIT 

2. STEEDS ONKLOPBARE PRIJZEN 

3. RUIMSTE, VOORDELIGSTE FINANCIERING 

4. GROOTSTE WAARBORGEN : op de konstruktïe - gegarandetr-

da bouwt«rmi|n - ev«rnam« en terugbetaling indien niet Uvr*> 

den (op kontrakf) 

5. NOOIT SERIEBOUW . ALTIJD ORIGINELE PLANS VOLGENS 

UW SMAAK EN PERSOONLIJKHEID. 

EILGEMEEN (BOUWBEDRIJF T M m 
.Vilrijk, Pr. BoudewIJnl., 333. T. 49.39..30 
Antwerpen, Melr, 18. Tel. 32.92.18. 
Gent, Onderbergen, 43. T. (09) 25 19.23 
Genk, Molenstraat, 39. Tel. iBll) 541.13 
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BEWEGINGSLEVEN 
DE STICHTERS 

Elf namen s taan onder het eerste manifest van de Vollks-

unie : Viktor Bouckaert — Walter CJouvreur — J a n de Bondt 

— Frans van der Eist — Wkn Jorissen — Richard van Leem-

put ten — Bene Proost — Ludo Sels — Marcel Senesael — 

Herman Wagemans — Rudi van der Paal . 

Twee ervan zijn overleden. Ir. J a n de Bondt overleed een 

paar jaar geleden, René Proost vorigte week. Aan de familie 

van de heer Proost bieden wij hierbij onze innige deelneming 

aan . 

Donderdag aji. 24 december te 
19 unr 50 in de Vrije Politieke 
tribune van de radio voorbe-
honden aan de VoUcsunie. 
Spreker is Dr Van Leemputten. 

ANTWERPEN 

ANTWERPEN-STAD 

De leiding van de Antwerpse 
scharen van het VNJ dankt aUen 
die meegeholpen hebben om ons 
bal en St. Niklaasfeest te doen 
lukken. 

Dank ook aan de VU-mandata-
rissen, waarvan er meerdere door 
h u n aanwezigheid getuigden van 
h u n simpatie voor het VNJ. 

Diegene die er waren hebben 
kunnen vaststellen voor het bal 's 
zaterdags ; een volle zaal en een 
zeer goede en gezellige stemming; 
voor het St. Niklaasfeest van 's 
zondags : een overrompeling van 
de nochtans niet kleine zaal van 
he t Thierbrauhof; kinderen en ou
ders samengepakt m de zaal, de 
gangen, het café. 

Het was een reyze-succes en vol
gend jaar doen we't nog beter! 

ANTWERPEN L.O. 

Op maandag 7-12-64 I.l. ging ti j
dens de algemene ledenvergadering 
de bestuursverkiezing door dsr afd. 
Antwerpen-Linkeroever. met goed-
keurmg van het arrondissementsbe-
stuur en met als afgevaardigden de 
heren Geukens en Roovers. 

Volgende leden werden verko
zen : 

Voorzitter : De Bel R., Schelde-
laan 21; ondervoorzitter : De 
Vrirnd R., Waterhoenlaan 2: se
cretaris : Kennen J., Scheldelaan 
21; organisator ; Snoeken P., Ker
senlaan 1. 

2 bijkomende raadsleden werden 
aangeduid. 

Gelieve nota te nemen alle 
briefwisseling en eventuele con-
tactname met de afd. Antwerpen-
Linkeroever te onderhoudn met 
Keunen Jan, afd.-secretaris. 

BERCHEM 
Op dinsdag 1 december 1964 

hielden wij in de zaal « Rubens » 
een leden- en simpatisantenverga-
denng met als spreker onze al
gemene voorzjttfer, volksvertegen» 
woordiger Mr. Pr. Van der Eist. 

Afdelingsvoorzitter dhr. J . Huy-
bers verwelkomde de talrijke aan
wezigen en verleende he t woord 
a a n arrondissementsvoorzitter Dr. 
H. Goemans die als fractieleider 
van de VU-groep in de gemeente
raad een overzicht gaf van de 
huidige politieke toestand op ge
meentelijk vlak. Zoals men wel
licht reeds weet, sprak de plaat
selijke CVP zich met een grote 
meerderheid uit voor een samen
gaan met de VU (31 voor, 11 te
gen). Volgens he t principieel ak
koord verkrijgt de VU één sche-
penzetel, alsmede het voorzitter
schap van de KOO. Een defini
tief akkoord moet echter nog wor
den afgesloten. 

Daarna behandelde algemeen 
voorzitter Mr. P. Van der Eist de 
huidige politieke toestand alsmede 
de komende parlementsverkiezin
gen. Spreker handelde o.m. over 
de kwestie van de grondwetsher
ziening en legde de nadruk op 
het zeer grote belang dat de par-
lementsverkezingen hebben voor 
de toekomst van ons volk. 

gedeeld waarop dit verkipzingsbe-
zoek, na drie-en-half jaar boycot 
van de Zuider-Kempen, werd ge
hekeld. 

Zondagnacht werden de brug en 
de omgeving van Geel-Punt, plaats 
der officiële ontvangst, evenals het 
Marktplein, zodanig met plakbne-

• ven en wegenverf bewerkt, dat het 
gemeentewerkvolk van Oevel en 
Geel uren nodig had om de affi-
chen min of meer af te krabben 
en de weg onder een zandtapijt 
te bedelven. Waren de opsehrif-
ten tegen drie uur grotendeels on
leesbaar geworden, de sporen ge
tuigden nog luid van het heftig 
verzet van de Zuider-Kempen te
gen het verkiezingsbedrog, in me
kaar geknutseld door angstige en 
schuldbewuste politieke leiders en 
parlementairen, die de toekomst 
van de Kempen verkochten om 
h tm regering ter wiUe te zijn. 

Vooral de vlugschriften, aan al
le nieuwsgierigen, personaliteiten 
en persmensen ter hand gesteld 
tot zelfs tijdens de plechtige re
ceptie op de Geelse raadszaal, de
den het. Opvallend was hierbij de 
instemming van « de kleine man» 
en de nauwelijks verholen simpa
tie van velen, die nog niet open
lijk aan onze zijde kunnen staan. 

KALMTHOUT 
Door de scharen « Heideland » 

van het VNJ wordt op zaterdag 
19 december van 20 tot 24 uur een 
Kerstfeest ingericht in het jeugd
tehuis « De Greef », baan Kalmt-
hout - Essen, even voorbij Kalmt-
hout-Dorp, vlak voor de spoorweg
brug rechts af. 

De jongens en meisjes overnach
ten in het jeugdtehuis. 

Alle ouders worden zaterdag
avond vriendelijk uitgenodigd. 

Vooraf fakkeloptocht met ver
trek om 19 uur 30 aan het VNJ-
Heem, Kapellensteenweg 103, 
iCalmthout. 

Het moderne zilveren sie
raad uit e i g e n streek 

JUWELEN SYMFOROSA 
ontwerpen Luk Speybrouck 

te verkrijgen in 
de moderne kunsthandel 
Elke kreatie 
is zuiver handwerk. 

GEEL 
Ontvangst van de Eerste-Minis-
ter. 

Hoewel angstval lg geheim ge
houden tot vrijdag, gaf het be
zoek van de Eerste-Minister aan 
Geel op maandag 14 december, de 
afdeling de kans voor een gepast 
onthaal. 

Op zondag reeds werden een 
paar duizend vlugschriften rond-

BRABANT 

BRUSSEL 
Blauwvoetfedcratie. 

Het Verbond van Blauwvoetven-
dels en Vlaamse MeiSjesscharen, 
saimen met de ouders en Vrienden
kring, nodigt alle vrienden uil op 
het gezellig Kerstfeest. Onze meis
jes en jongens verzorgen zelf het 
programma. Ook krijgen We een 
film over onze jeugdbeweging. 

Tevens bieden we U een lekker 
vieruurtje a an ! 

Begin stipt te 15 uur 30 in de 
zaal « Chevalier » 18, Gemeente
plein te St. J ans Molenbeek (Brus
sel 8). Op voorhand hartelijk wel
kom! 

OOST-VLA A N D E R K N 
mfmÊmÊmmHHamÊmBsmaaÊmmmÊÊBÊmm 

LOKEREN 
In bijzonder moeilijke omstandig-

HET GEVAAR BELOERT U T E ALLEN ÜANTE I U MOET VERZEKERD ZIJN l 

• 'VOOR VV/ LEVEN, 

• UW AUTO 

• UW HUTS. 

• UW MEUBELEN 

nadpleeg ons, U zult er baa t bij v inden. 

i Jaarom slechts één ad res : 

VERZEKERINGEN VAN DER PAAL. VOORBRAECK & CO. P.V.B.A. 
Jan Van Rijswijcklaan 62, Antwerpen Telefoon 03/37.54.38 . PCR 163 630 
Beheer : Van der Paal - Voorbraeck — Direkt ie : Lic Rik De Vos. 

heden werden bij de gemeentever
kiezing n ruim duizend stemmen 
behaald, iets te weinig voor een 
zetel. Dit relatieve sukses was ech
ter voldoende om tot verdere akti-
viteit over te ga.\n. 

Na talrijke kontaktvergadcringen 
voor en na de verkie7ing^n werd 
op 26.11 oveigegaan tot de defini
tieve start . 

De heer Toon Van Overstraeten 
gaf een overzicht van het pro
gramma van de VU in de aktua-
lit?it. Verder pree seerde hij de 
techniek van de afdelingswerking. 

De arr. Voorzitter, de heer Hcy-
se en de arr. sekreta is, de heer 
Verbeke, instal 'eerden dan een 
voorlopig bestuur. De heer Ver-
hasselt Rik werd aangesteld als 
kantonaal afgevaardigde. 

Voor alle verdere inlichtingen 
en abonnementen op het weïkblad 
« De Volksunie » wende men zich 
tot het voorlop g sekretar^aat : 
mevrouw Vandenabeele Y., Du'-me-
laan 74, Lokeren (tel. 78.14.17). 

WEST-VL A ANÖ EREN 

ROESELARE - TIELT 

Arrondissementele kaderdag. 
Zaterdag laatst vond in de zaal 

« Nieuw Gemeentehuis » te Kach-
tem, de jaarujkse arrondissemen-
tele kadernamiddag plaats. 

Arrondissementsvoorzitter Toon 
Desimjielaere, verwelkomde de 
aanwezigen. 

Hij beklemtoonde dat de VU 
veel ouder is dan haar officieel 
tienjarig bestaan. De Vlaan se 
frontsoldaten, vochten reeds tegen 
de verdrukkers van him taal en 
zeden, terwij) er thans een strijd 
bestaat voor eigen volk; eigen 
wezen; eigen toekomst. Het is 
verheugend vast te stellen dat de 
jongeren de ruggegraat zijn voor 
het verdere Vlaams nationalisme. 

Als tweede spreker behandelde 
Mik Babyion het thema « Tussen 
gemeente- en parlementsverkie
zingen ». 

Eerste punt en hoofddoel is de 
noodzaak van een volledige door
braak van de VU m West-Vlaan-
deren. ^ 

Wij moeten er op uit zijn om 
voor Vlaanderen een eigen huis te 
bouwen door een federaal Vlaan
deren m een autonoom Belgié. 

Daarvoor moeten wij echter 
macht verwerven en samen over
wegen welke elementen er be
langrijk zijn om het kworum te 
forceren in ons arrondissement, 
ledereen moet zorgen om de ideeën 
van de VU bij onze mensen te 
brengen. 

De konjunktuur die momenteel 
voor ons gunstig is, moeten wij 
uitbuiten. 

Als tweede punt handelde hij 
over de snelle ontvoogding van 
Vlaanderen na de oorlog. De hui
dige geestesgesteldheid bij onze 
mensen dringt veel rapper door 
dan vroeger. De sterkte van de 
VU IS te wijten aan haar sterk 
soc.aal en Vlaams programma. 

De CVP heeft het bewijs gele
verd dat zij geen centrumpart i j 
meer is, daar zij doet aan opbod-
politiek tegenover de BSP. 

Als derde element verklaarde 

P e l s ? 

Een bontjasje ? 

Een bon tmante l ? 

wendt ü vol vertrouwen 

tot het huis 

W CLAYKENS'NEVEM 
Oudergemselaan 328 
Etterbeek . Brussel 
Telefoon : 48.37.01 

Alle inlichting op verzoek. 

spreker dat er een beweging is 
onts taan in de bevolkingsgroepen. 
Veel middenstanders worden 
thans bediende doch behouden 
hun middensiandsgedachte en 
veel arbeiders specialiseren zich. 

Ook wordt de demokrat isenng 
in h - t onderwijs vastgesteld. De 
jongeren hebben b j de gemeente- ' 
verkiezingen, praktisch in blok 
VU gestemd en zij hebben bewust 
of onbewust, hun ouders bewogen 
ook VU te sten men. 

Daarna gaf spreker een over
zicht hoe wij de propaganda moe
ten voeren in het arrondissement. 

Mik deed hierbij een oproep om 
allen alg een hecht blok samen te 
werken. 

Tot slot van 'zijn uiteenzetting 
vroeg hij- met aandrang om de 
persoonl jke ambitie ondergeschikt 
te maken aan het eigenlijke doel; 
het kworum behalen. 

Hierna n a m onze algemene 
voorzitter, Mter F^, Van der Eist, 
het woord. 

Hij dankte van har te Toon De-
simpelaere om zijn klare visie en 
zijn hard werk voor het Vlaams 
nationalisme. 

Daarna behandelde hij het the
ma : onze gezamenlijke opdracht . 

HIJ verklaarde dat door de re
pressie kort na de oorlog, gans de 
Vlaamse beweging neergeslagen 
was. Bij het zien van die toestand 
was bi] Mter Van der Eist — toen 
nog jong advokaat — de overtui
ging gegroeid da t hij tot taak en 
plicht had om zich in te zetten 
om dit neergeslagen Vlaams na
tionalisme te doen herleven en een 
po'itieke macht te worden. Da t 
werd het doel van zijn leven. 

Onze algemene voorzitter ver
volgde : 8 Wij stonden voor een 
puinhoop, als jonge mensen die 
nog geen rol gespeeld hadden en 
wij begrepen dat het politiek vlak, 
de enige plaats was om de strijd 
uit te strijden » 

Hij beklemtoonde daarna dat 
West-Vlaanderen belangrijk ia 
voor de VU en dat verwacht wordt, 
het kworum te behalen in ons ar
rondissement. 

SCHUIMRUBBERMATRASSEN 

met 
Gebreve tee rde 
bedekk ings lagen 

RESSOHTMATRASSEN 

(Brevet - 529768) 
me t 
Geb reve t ee rde k a r k a s s e n 
(Brevet - 512767) 

SPECIAAL 
BREVET 

„STAK' 
T E Z E L E (O. VL.) 
G E W A T T E E R D E B E D S P R E I E N 
W O L L E N D E K E N S 
Te l . (052) 44641 en 44642. 

I nd i en ü geen v e r k o p e r 
in u w o m t r e k ken t s t u u r 
ons een kaar t j e en w e 
zenden U he t a d r e s van 
d e d ich t s bi jgelegen ver
k o p e r S ta r Zele. 

Interfonie 
Geluidsvers te rk ing in de perfekt ie voor 
zalen - r ek l amewagens - kerken • hu is 
kamer s enz . . . 

Wendt U in v e r t r o u w e n tot : 
ELECTRO AKOUSTIEK 

'DE GELUIDSBRON" 
Lange Leemst raa t , 7 a 
A N T W E R P E N - Tel . : 33.04.95. 

Radio - T.V. - d r a a g b a r e radiotoes te l len 
p l a t endraa ie r s . Wij ve r t egenwoord igen 
enkel merken van de Koogste hoedanig
heid — Bandopnemera vanaf 2.250 F 
tot 117.000 F . 
Op vertoon van deze aankondiging geniet 

V speciale voorwaarden 

B E C O 
Levering van Gas- en stookolie 

vanaf 1000 1. over het ganse land l 

Kwaliteit Dienst . Beco-prijs ! 

Pasirdenmej'kt 2 0 Antwerpen 

Tel. (03) 32!04 .77-32 .02 .10 

KIES BECO : GOED GEKOZEN ! 
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DEÜRNE 

Vergadering. 
Onze maandelijkse vergadering 

zal plaatsgrijpen op maandag 21 
december 1964 om 20.30 u'or in he t 
lokaal «PLAZA», l ioek Gallifort-
lei en De Montereystraat te Deiir-
ne (C). 

Spreker : Dhr. GOOVAERTS E. 
over « D e mentali tei t van de frans-
talige Brusselaar». 
Medewerkers. 

Wij doen nogmaals een oproep 
tot onze simpatisanten om mede 
te werken. 

Bijzonder op het gebied van de 
pamflettenaktie hebben we nog een 
t iental medewerkers te kort. Wij 
vragen niet zo veel. Enkele malen 
per jaar een vijfhonderdtal pam
fletten bussen is toch niet zo erg. 
Dit vraagt slechts enkele uren 
werk. 

Kolportage. 
Onze volgende kolportage (ver

koop van het weekblad van deur 
tot deur) zal plaats grijpen op 20 
december 1964. 

Verzameling : Café 't Mestput-
teke, Herentalsebaan, Deume-Zuid 
om 10 uur. 

Ledenslag. 
De ledenslag verloopt schitte

rend. De strijd tussen Zuid en 
Centrum gaat verder. Wie zal het 
winnen? Centrum heeft voorlopig 
nog de leiding maar dit slechts 
met een voorsprong van 2 leden. 

In het totaal werden er reeds 70 
nieuwe leden aangeworven. Wij 
dienen d-as voor 1 januar i 1965 nog 
30 nieuwe leden aan te werven om 
ons doel te bereiken. 

Kinderf eest. 
Op zondag 27 december 1964 om 

15 uur richt de Vlaamse Kring 
Deurne een kinderfeest in. Dit zal 
doorgaan in de zaal « Concordia », 
Turnhoutsebaan 28. Deurne ( O . 
ledere Vlaams-nationalist van 
Deurne kan zijn kinderen volledig 
gratis hieraan laten deelnemen 
Alle kinderen tot en met 12 jaar 
worden hartelijk uitgenodigd. 

De namen dienen voor 22 de
cember 1964 opgegeven te worden 
aan : Mortelmans Ludo, Van den 
Hautelei 175, Deurne (Z). 

MECHELEN 
Om een posititve daad te stellen 

tegenover het MMT heeft de afde
ling Mechelen een voorstelling van 
« Het regent in mijn huis » vrij
gekocht. 

De zaal was tot in de nok ge
vuld en ieder genoot van het poë
tisch humoristisch werk. Dit ini
tiatief zal elke cyclus herhaald 
worden. 

Onder de aanwezigen bevonden 
zich de gemeenteraadsleden en de 

Diepes t raa t 44 ( t e f : 32.44.30) 
^ <': ANTWERPEN • 
V- Al je kwaHteitsspeelgoed 
Spellen voor groot en klein 

ALLES VOOR 
MODELBOUW 

Dinky • Gorgi - Match Box 
Lego Sioliet Matador 
J u m b o ' Airfix - Schi ldpad 

enz. enz. enz. 

bestuursleden. 

Boetefonds. 
De eerste bijdragen voor he t so

lidariteitsfonds kwam.en binnen. 
Het is een plicht van eenieder bi] 
te dragen in de boeten die door de 
rechtbank werden opgelegd a a n 
onze jongens, ten gevolge van de 
kieskampanje. Storten op Per. 
60.19.72 van Fons Van de Werf, Oa-
putsteenstr. 138, Mechelen. 

Solidariteitsfonds. 
1ste steranlijst. 

L. 
J.V.V. 
Onbekend 
Van een sim.patisante 
M. 
Muizen laat Mechelen niet 
los P.G. 
Voor 20 kamerzetels J . Kel-
dermans 
Onbekend 
Voor spoedige vervl. v. h. 
bedrijfsleven Van Moer 
Muizen 
De Vlamingen moeten ra-
dikaal doordrijven 
F. Marien 
V. 
Naamloos 4 x 100 
Voor een VI. Hogeschool te 
Antwerpen Blondiaux F . 
W. Dubin 
R.M. 
C F . 
B.A. 
S.E. Muizen 
V.H. Asschen 
Naamloos 
J.C. Muizen 

1.000 
100 
100 
500 
200 

100 

100 
100 

50 

200 
50 
50 

400 

60 
100 
50 

200 
50 

100 
70 
50 

200 

3.820 

KANTON ZANDHOVEN 
AFD. SCHILDE-HALLE 

GROOT BAL 
Zaterdag 19 dec. te 20 uur in 
feestzaal van de « Toverfluit » 
Turnhoutsebaan 7, Halle. 
Wij rekenen er op dat ieder 
bewuste Vlaming uit ons kan
ton in overeenstemming met 
zijn overtuiging, dit groot 
Volksuniebal zal steunen door 
er aanwezig te zijn. 
Men zal er zich op degelijke 
en Vlaamse manier vermaken. 

WILRIJK 

Kolportage. 
Op maandag 7 december j . 1. 

werd m onaangename weersom-
stndigheden door vijf van onze 
propagandisten gedurende ander
half uUr met « De Volksunie » 
gevent. Er werden toch 47 exempla
ren verkocht. 

Zoals reeds medegedeeld, wordt 
door onze afdeling iedere tweede 
en vierde maandag van de maand 
's avonds gekolporteerd. Medewer
kers voor de volgende kolportages 
geven hun naam op aan ir. R. Van 
den Bossche, Doornstraat 24 of 
aan A. De Beul, Cederlaan 18. 

OOK VOOR r EEN 
L E E t W ü N SCHILD 

Dit p r a c h t i g leeuwenschi ld 
w o r d t u thuisbes te ld door on^e 
d iens ten indien u 325 F s to r t op 
pos t r eken ing 1476.97 van de V.U. 
te Brussel . Sek re t a r i aa t : M. Le-
monn ie r l aan 82 

U kun t ook betalen ala volgt : 
bij af lever ing 125 F 4- 2 maan
deli jkse s to r t ingen van elk 100 F . 
Afmetingen : 40 X 30 cm. ver
vaardigd uit d u u r z a m e grondstof 
(Ce ra f ix ) . 
Belegd met bladgoud I 

Scfaljnlieilig. 

Wij mogen er ons aan verwach
ten. Een van de volgende dagen 
zal in de « Vrije Tribmie » van de 
Gazet van Antwerpen door L. Kie-
booms het zoveelste stuk gepleegd 
worden over amnestie. 

Door de jaren heen zijn Kerst
mis en amnestie voor de « Heilige 
Lodewijk » inderdaad geassocieer
de begrippen geworden. Het feit 
da t hij de wet Degrelle, die de re
pressie twintig jaar na de feiten 
aanzienlijk verzwaart, door zijn 
partijgenoten heeft doen goedkeu
ren verandert daar niets aan. I n 
een van schijnheiligheid druipend 
vrije-tribune-artikel in de Gazet 
van Antwerpen van 4 december 
1964 verklaart Kiebooms dat deze 
goedkeuring voor hem enkel een 
stukske « ploegwerk » was, waar
over hij zich volgens zijn eigen 
bewoordingen binnen enkele jaren 
wel zal schamen maar momenteel 
nog niet, omdat schaamtegevoelens 
uit den boze zijn als het bestaan 
van de « leefkamerregerlng » op 
het spel staat . 

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

DENDERMONDE 

Kolportage. 

Het kanton Weiteren heeft het 
op zich genomen een eerste kol
portage sedert de gemeenteverkie
zingen te houden in ons arron
dissement. Wij beginnen met Ze-
le. Deze kolportage zal plaats vin
den op 20 december, dus een week 
later dan aanvankelijk werd mee
gedeeld. 

Wij vertrekken op de markt te 
Wetteren om 8 uur 30, stoppen te 
Dendermonde (markt) omstreeks 
9 uur en beginnen met de wer
king te Zele om 9 uur 30. Wij be
reiken Zele via Hamme. 

DENDERLEEUW 
Viering. 

Zondag 20 december viering van 
het 10-jarig bestaan van de 
Volksunie. 

Te 12 uur 30 worden alle plaat
selijke leden en abonnenten ver
wacht in het Vlaams Huls De 
Klok. 

Op de agenda : grote , maaltijd 
met voor- en nagerecht. 

Prijs 75 F. 
Te 16 uur worden alle vrouwe

lijke leden vergast op een gratis 
koffiekransje met gebak. 

De kleintjes tot 10 jaar ontvan
gen een kerstgeschenkje. 

Vergeet zeker niet tijdig uw 
aanwezigheid te melden. 

EERSTE BIJEENKOMST VLAAMS • NATIONALE 
GEMEENTEMANDATARISSEN 

Op zondag 20 december 1964 wordt door de Studiedienst 
een eerste vergadering belegd voor de gemeentemandatarisspD 
welke op Volksunielijsten en Vlaamse lijsten werden verkozen. 

De bijeenkomst vindt plaats te Mo tsel (waar de VU in het 
bestuur zal zetelen) in het lokaal « Bristol » vlak naast het 
gemeentehuis. Begm te 10 uur en einde rond 13 uur, zodat 
de belanghebbenden gemakkelijk kunnen aanwezig zijn op 
het feestmaal, dat te 14 uur te Antwerpen in de zaal « Harmo
nie » plaats heeft ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan der 
Volksunie. 

Het woord wordt gevoerd door E. Slosse, hoofd van de Vü-
studiedienst, mr. H. Schiltz. gemeenteraadslid Antwerpen en 
dr. jur. M. Babyion. gemeenteraadslid Roeselare. De oprich
ting van een vereniging van Vlaams - nationale gemeente
raadsleden zal worden voorgesteld. 

De verkozenen, welke geen persoonlijke uitnodiging zou
den ontvangen hebben, geheven dit bericht als zodanig te 
beschouwen. 

LEtlPEGEM 

Onze Vlaamse vrienden worden 
vriendelijk uitgenodigd tijdig in 
te schrijven voor de « Afspraak 
der Vlamingen », op 31 december 
e.k. (oudejaarsavond) in gasthof 
« Pallieter ». 

Een uitgelezen gerecht wordt op
gediend tegen 165 F per persoon 
(dranken niet inbegrepen). 

Begin van het Vlaams-familiaal 
avondmaal te 20 uur. 

Een stemming oudjaarsavond-
feest is verzekerd! 

Gelieve over te schrijven of te 
storten op PR 4734.14 van WUfried 
Lyck Leupegem, voor 25 december. 

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

Felix, Kortrijk 
Propaganda Ninove 

100 
40 

KOEKELARE 
De « Vlaamse Vriendenkring uit 

het Houtland » nodigt alle leden 
en sympatisanten uit op zaterdag 
19 december op het groot Kerst
bal gehouden in de prachtige feest
zaal Monty te Koekelare. Voor U 
zingt de gekende Vlaamse zanger 
Tony Dua en speelt zijn prachtig 
ensemble. 

Eerste dans om 20 uur. 

Uitbater voor Vlaams lokaal in 
Gistel gezocht. Uiterst voor-
llige voorwaarden. Inlichtingen 
P. Bortierlaan 27, Gistel, tel. 
059-28509 M. Zwaenspoel. 

KORTRIJK 

Steunfonds. 

Volgende sommen zijn ons toe
gestuurd. 
Hou en Trou, Kortrijk 2.000 
R.L. 1.000 
W.P. 1.000 
W.C. 100 
M.B. 1.000 
Omhaling 518 

Totaal 5.758 
Steun Kortrijk, help ons tegen 

de . komende verkiezingen. 
Breng het uwe bij en stort ons 

op PCJR Nr. 926397 van Dutoit, 
Fernand, Nieuwstraat 91, Belle-
gem. 
Lokaal. 

Alle inlichtingen kunnen ver
kregen worden in het « Volks
unielokaal » café « Astor », Grote 
Markt, Kortrijk. 

ROESELARE-TIELT 

Om aan de zware uitgaven voor 
propaganda het hoofd te bieden 
en de kas op peil te houden, werd 
het aanta l feesten van onze 
Vlaamse Vriendenkringen uitge
breid Men neme nota van de vol
gende data : 

19 december : in de zaal « On
der de toren » te Schuiferskapelle: 
tweede avondfeest van de Viaam-
Se Kring Wingene-Tielt. Orkest : 
Il Aldila. Toegang : 40 F. 

Kaar ten bij Herman Ve slijpe 
(Tielt), Germaan Vromman (Win-
gene), Geert Deman (Pittem) Op 
het feest : verrassingen en tom
bola. 

6 februari : te Roeselare In de 
zalen « De Beurs » avondfeest van 
de Vlaamse K n n g « De Mandel s 
ter gelegenheid van het nieuwe 
gemeenteraadsjaar Orkest : de 
« Lucky Stars ». Tofgarig 50 F . 
Tombola, gezelschapsdansen. Kaar-
ten bij de propagandisten van de 
afdeling Roeselare-Beveren. 

27 feb uari : te Izegem. Avond. 
feest Kring Izegem - Ingelmun-
ster. Orkest : de « Lucky Stars ». 

20 maar t : te Meulebeke Half-
vastenfeest van de Vlaamse Kring 
Meulebeke, in de zaal Relais Het 
befaamde dansorkest Pol Rutger 
speelt ten dans. 

antverpia meubelen 

PAS TOE St Gummarusstraat 28-30-32 
Telefoon : 32.94.77 
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ANTWERPEN 

BORGEBHOCT . 

Voor een aandachtig gehoor van 
restig aanwezigen behandelde Dr 
Ballet op maandag 7 december op 
onze maandelijkse vergadering het 
probleem van de « Verruiming ». 
I n een korte inleiding schetste 
spreker de huidige situatie : 
« spanningen in de Volksunie » 
Eoals de ons weinig genegen pers 
«e noemt, « onenigheid in het 
hoofdbestuur » en « konflikten tus
sen links en rechts » zoals bepaal
de roddelaars ze noemen ten bate 
van eigen ajnbities en gericht te
gen bepaalde leiders. 

Dr. Ballet waarschuwt tegen al 
dat geroddel binnen eigen rangen 
en daarbuiten en vraagt met aan
drang daarover de dekmantel te 
gooien van liefde en solidariteit. 
Na de feiten vermeld te hebben 
die wel enige aanleiding tot moei
lijkheden gaven, beantwoordt spre
ker de vraag : « Hoe s taat de 
Volksunie n u tegenover deze ver
ruiming, of liever : tegenover een 
breed Vlaams Pront? », Het hoofd
bestuur geeft in zijn motie van 25 
oktober jl. te kennen in sé niet te
gen een breed Vlaams Pront te 
zijn, wat het trouwens zelf sugge
reerde op het partijkongres van 
december 63 maar, zegt spreker, 
wij willen een breed Vlaams Pront 
zien ontstaan ^ rond de Volksunie, 
door afbrokkeling van de andere 
partijen, daarbij de Volksimie-be-
ginselen als basis blijven behou
den, met de Vlaams-Nationale 
peiler als hoofdbestanddeel, waar
binnen inherent verbonden he t so-
ciaal-ekonomische volgens de kon-
gresbesluiten van 1963. I n het bij
zonder wijdt spreker dan aandacht 
aan de toestand in he t arrondisse
ment Brussel en aan de voorwaar
den die dienen gesteld vooraleer 
men tot frontvorming kan over
gaan. 

Tot slot weerlegt Dr. Ballet de 
bewering dat in de Volksunie re-
aktionairen staan, met de verkla
r ing dat de Volksimie en tenslotte 
heel de Vlaamse Beweging, altijd 
heeft gestaan aan de zijde van de 
kleine Vlaamse man, altijd volks 
geweest is. Daarom dringt spreker 

nogmaals aan : naa r bulten altijd 
op te treden als één gesloten blok, 
in alles naar hetzelfde te denken 
en te handelen, vooral dan in de 
komende maanden met het oog op 
de aanstaande parlementsverkie
zingen. 

Na deze zeer interessante voor
dracht dankt voorzitter Geerts Dr. 
Ballet, ' beantwoordt spreker nog 
enige, vragen, en doet organisatie
leider Pr. Dirks een oproep voor 
medewerking bij het ophalen van 
de lidgelden en de vernieuwing der 
abonnementen, en voor opkomst 
naa r enkele aktiviteiten tijdens de 
komende weken : de Berten Per-
mont^herdenking, de vowdracht 
over Dr. Borms door P. Brauns en 
het banket ter gelegenheid van 
het 10-jarig bestaan van de Volks
unie. 

BERCHEM 

Op dinsdag 1 december 1964 
hielden wij in de zaal « Rubens » 
een leden- en slmpatisantenverga-
dering met als spreker onze alge
mene voorzitter, volksvertegen
woordiger Mter Pr . Van der Eist. 

Afdelingsvoorzitter dhr. J . Huy-
bers verwelkomde de talrijke aan
wezigen en verleende he t woord 
a a n arrondissementsvoorzitter Dr. 
H. Goemans die als fractieleider 
van de VTJ-groep in de gemeente
raad een overzicht gaf van de 
huidige politieke toestand op ge
meentelijk vlak. Zoals men wel
licht reeds weet sprak de plaatse
lijke OVP zich met een grote meer
derheid uit voor een samengaan 
met de VU (31 voor - 11 tegen). 
Volgens he t principieel akkoord 
verkrijgt dfe VU een schepenzetel, 
aOsmede he t voorzitterschap van 
de KOO. Een definitief akkoord 
moet echter nog worden afgeslo
ten. 

Daarna behandelde algemeen 
voorzitter Mter P. van der Eist de 
huidige politieke toestand alsmede 
de komende parlementsverkiezin
gen. Spreker handelde o m . over de 
kwestie van de grondwetsherzie
ning en legde de nadruk op het 
zeer grote belang da t de parle
mentsverkiezingen hebben voor de 
toekomst van ons volk. 

BRABANT 

H06E LOTEN 

van 

10.000.000 F 
3.000.000 F 

2.000.000 F 
1.000.000 F 

500.000 F 

•n 69.630 LOTEN 
van 200.000 F tot 400 F 

SUPEREINOEJAARSTRANCHE 200 trooctprijren 
VOOR 1.600.000 F 

TREKKINGTEBRUSSELOPSI DECEMBER 
Het Biljet 200 F 
Het Tiende 21 F 

Schenk nu 

Een UURWERK van kwaliteit 
Een JUWEEL in Goud 

Voor de kenner slechts één adres 

H. DELANGHE 
Groenplaats 8, Antwerpen. - Tel. 32.93.81 

Eigen werkhuis 

kEKST- m 
NIEUWJAARSKAARTEN 

LET OP ! 
Alle V.U.-lezers verzenden dit jaar uitsluitend Vlaamse 
kaarten, bij gelegenheid van Kerstmis en Nieuwjaar. 
Stuur ons in gesloten omslag een bankbriefje van 20 fr 
(of veelvoud), of stort op postrekening 1476.97 Volksunie 
Brussel 1 en U ontvangt per kerende 

24 kunstkaarten in twee-kleurendruk ont
worpen door Vlaamse kunstenaars. Doe 
het nH ! Dadelijk ! 

BRUSSEL 
Motie.' 

Volksvertegenwoordiger Daniel 
de Coninck. gemeenteraadslid te 
Brussel, heeft als voorzitter van 
zijn verkiezingsverbond « Brusselse 
Belangen » volgende motie overge
maak t aan de burgemeester van 
de stad Brussel, aan vice-goever-
neur Cappuyns, aan de voorzitter 
van de Vereniging voor Vreemde
lingenverkeer ( V W ) Bi-ussel en 
a a n de pers. 

De motie luidt als volgt : 
Het Bestuur van de « Brusselse 

Belangen » en haar verkozene in 
de Brusselse Gemeenteraad, In 
spoedvergadering bijeengekomen. 
— stelt vast dat de eind'-jaarsf^es-
ten, wat de klankverzorging be
treft, uitsluitend aan de W a a k e 
radio werden toevertrouwd en als 
dusdanig uitsluitend in het Frans 
gebeuren; 
— dat de aanplakbrieven aan de 
handelaars van het Centrum uit
gedeeld in verband met deze fees
ten, eveneens uitsluitend In he t 
Prans zijn gesteld; 
— dat de Nederlandse teksten in 
het Paviljoen « Brussel van giste
ren, Brussel van morgen » op het 
Brouckèreplein bijzonder stunte-
Ug zijn; 
— protesteert met klem tegen de
ze belediging voor de Vlaamse 
Brusselaar en de Vlaamse bezoe
kers van de s tad; 
— meent dat deze feiten van aa rd 
zijn om andermaal Brussel als na
tionale hoofdstad In opspraak te 
brengen en dat zi] indruisen tegen 
de algemeen voorgewende politiek. 
— wijst op de plicht van het ge
meentebestuur aan deze toestand 
zonder verwijl een einde te maken. 

BERTEM 
Ondanks het zeer slechte weder 

Is de vergadering van verleden 
zondag een sukses geworden. De 
rede van Pater Brauns werd ver
scheidene malen door toejuichin
gen onderbroken; zijn kritiek op de 
wet Degrelle oogstte een daverend 
applaus. De katholieken die nog 
twijfelden, waren bij 't einde van 
de vergadering ten volle overtuigd 
dat zij als kristenen beter in de 
Volksunie konden s taan dan In 
een parti j die zich alleen maa r 
kristeUjk noemt. Ook te Bertem 
is de doorbraak van de Volksunie 
voelbaar en onze werkers uit de 
streek laten zich gelden. 

Steunfcnds Limbu'-g. 
Deze week kunnen we slechts 

één bijdrage vermelden. Toch 
blijft onze oproep van kracht daar 
er nog heel wat fin\ncies moeten 
vergaard worden om de hele pro
vincie te bedelen mpt do bros 'uur 
over de Vo ksunie. 
Schreiirs Fcrn, Hasselt 100 
Vorig bPdiPg 61.078 

Huidig totaal 61.178 

Gevraa ?d betrouK h-\ ar 
soon als k"!ner voor 
Vlaams hu s Roe! 'nd 
Kruisstraat 3 te Gent 
verdiensten. 
Zich aan te melden bij 
Huis Roeland, na 18 uui 

per-
het 

Korte 
Hoge 

Karel, 

MAASEIK 
Piet Van Venckemay en Hugo 

Telen hebben zondag in Kinrooi 
en Kessenich met veel bijval pam
fletten uitgedeeld. Tevens h ~ ̂ ben 
zij i|i Elen en Maaseik weer ver
scheidene abormementen gemaakt. 

NEEROETEREN 
Vrienden band-baL 

Op zaterdag 17 januar i 1965 zal 
Vriendenband een bal inrichten 
In zaal « De Oeter » te Opoete-
ren. Wij vragen aan al de leden 
en simpathisanten da t zij deze 
avond zouden vrijhouden. Het 
wordt een gezellige Vlaamse 
avond1 

Winterprogramma. 
Als leden en sympathisanten ge

lieve u zeker volgende da ta van 
ons winterprogramma in het oog 
te willen houden : 

13 januar i : algemene Volks-
xmievergadering te Dilsen. 

17 januar i ; Vriendenband-bal 
In « De Oeter » te Opoeteren. 

10 februari : algemene Volks
unievergadering te Rotem. 

In maar t : volksvergadering — 
spreker Frans Van der Eist. 

Dit programma zal regelmatig 
verschijnen met de nodige aan
vullingen. 

Abonnementensla^. 
In de week van 30 nov. - 6 dec. 

werden door J . Moors en A. Cup
pens een flink aanta l nieuwe 
aboimementsn aangeworven en 
s teunkaar ten verkocht in de afde-
Ungsgemeente Rotem. 

Wij dringen bij onze medewer
kers er op a a n da t zij iedere week 

on zaterdag of zondag de aange
worven abonnementen en lidmaat-
- ' lapskaarten zouden afrekenen 

sekretariaat A. Cuppens, Opho-
venstraat 6, Neeroeteren. 
Vo'ksuni propaganda. 

Te begianen met de maand Ja
nuar i zullen wij t rachten de ge
meenten Neeroeteren - Opoete n 
- Rot :m . Dilsen elke maand een 
flinke Vü-doping te geven! Daar
om doen wij momenteel een sterke 
fmantièle mobilisatie. 

ledere bijdrage is welkom. P.R. 
589815 van A. Cuppens, Ophoven-
straat 6, Neeroeteren. 

Kontaktvergadering te Opo teren. 
Op woensdagavond 9 december 

had er een kontaktvergadering 
plaats te Opoeteren. De plaatse
lijke toestand werd besproken en 
de toekomstige aktie uitgestippeld-
Er zullen regelmatig pamflgtten 
verspreid worden. De nodige kon
takten dienen genomen te worden 
met enkele vooraanstaande Vlaams
gezinden te Opoeteren. Er dienen 
eveneens regelmatig privésptnen-
komsten gehouden te worden. 

De lijst van de Vlaamsgezinden 
te Opvoeteren is opgesteld. Aan de 
h a n d van deze lijst zal de gemeen
te met huisbezoeken bewerkt wtxp-
den. 

De heer Degraeve belichtte h e t 
Vlaams Pront rond de VU in he t 
vooruitzicht van de e-k. verkiezin
gen. 

Werkvergadering. 
Op zaterdag 19 december te 20 

uwc heeft er een werkvergadering 
plaats ten huize van dhr. Cup
pens, Ophovenstraat 6, Neeroete
ren. Alle medewerkers worden 
hierop dringend uitgenodigd. Pro
gramma : bekomen resultaten en 
verdere uitwerking van ons win
terprogramma. 

zoekertjes 
Deftige kindermeid voor toezicht 

op drie kindejen. Kost en inwoon, 
goed loon. Tel. Brussel 57.38.00. 

IN MEMORIAM 
Te Borgerhout overleed, ingevol

ge een zwaar ongeval, de heer Jo
zef Geus, vader van een schoon 
gezin, waaronder onze vriend Go-
maar Celis. Wij bieden de achtbare 
familie bij dit smartelijk verlies, 
onze blijken van oprechte kriste-
Ujke deelneming aan. 

GROOT-IEÜVEN 
Werkploeg. 

De resultaten door deze ploeg 
behaald gaan in stijgende lijn; er 
komen meer medewerkers, nieuwe 
abonnenten en leden worden aan
gebracht, geldelijke steun komt 
binnen. Verdere plannen worden 
uitgewerkt. Wij doen nogmaals 
een oproep tot allen die nu in de 
verkiezingsperiode h u n steentje 
willen bijdragen, er is werk naar 
ieders gading. 

Hartelijk dank bij voorbaat aan 
hen die nu reeds geldelijke bijdra
gen voor het verkiezingsfonds stor
ten op Postrekening 8.90 van de 
Kredietbank Leuven, met vermel
ding : Rekening 707-10369 Volks
unie - Arrond. Leuven. 
Werfploeg. 

Grote werftocht te Herent op 
zondag 20 december; verzamelen 
aan lokaal Cristal, Parijsstr. 12, 
Leuven te 9 uur 30. 

DEZE WEEK OP UW SCHERM 

LIMBURG 

Steunfonds Limburg. 
We verontschuldigen ons, dat er 

in het vorige nummer enkele fou
ten zijn geslopen, die we hier wil
len rechtzetten : 
Apoteker Gouderis, Koersel 100 
Naamloos voor Tessenderlo 20 
Naamloos voor Jesseren 100 
Totaal 61.078 

We willen er de personen, die 
bijdragen storten, op wijzen dat 
het wel enkele weken kan duren 
voor h u n storting in de steunlijst 
van het blad wordt vermeld. 

BERINGEN 
Heden zaterdagavond 19 dec. 

verwachten we alle nationalisten 
samen met hun vrienden en ken
nissen op het jaarlijks dansfeest In 
de zaal Iris markt Beringen. Het 
feest dat in een stemmige Vlaam
se geest opgevat is zal beginnen te 
20 uur. 

Het IJzerbedevaartkomitee in 
samenwerking met Vriendenband 
zal er dit jaar beslist iets fijn van 
maken, want zij vieren hun eerste 
lustrum bij deze gelegenheid. Dus 
allen op post. 

ZONDAG 
11.00 : H. Mis — 15.00 : De Pllnt-
Btones (60e afl.) — 15.25 : Volks
concert door de Phllharmonie van 
Antwerpen o.l.v. Steven Candael — 
16.20 : De man van Aran, de film-
klassieker van de documentarist 
Robert Flaehrty — 18.40 : Sportuit
slagen — 18.45 : Klein, klein kleu
tertje — 19.05 : De XVIIIe Olym
piade, een montage van de hoogte
punten van de Olympische Spelen 
1964 te Tokio — 19.55 : Weerbericht 
en mededelingen — 20.00 : TV-
nleuws — 20.15 : Sportweekend — 
20 45 : Ridderorden te koop, sati
risch spel door Ramer Erler — 
22.05 : Jazzprisma. Optreden van 
de gitarist Laurindo de Almeida — 
22 35 : TV-nleuws. 

MAANDAG 
19.00 : Zandmannetje — 19.05 : 
Internationaal jeugdmagazine — 
19.25 : Tienerklanken — 19.55 : 
De Weerman — 20.00 : TV-nieuws 
— 20.30 : 't Is maar een woord — 
21.05 : Een grote film op het kiel-" 
ne scherm : Ik beken, film van 
Alfred Hitchcock: met Montgomery 
Clift — 22.30 : TV-nieuws. 

DINSDAG 
19.00 : Zandmannetje — 1*.05 : 
Tijd voor u — 19 30 : De Plmt-
stones. 61e afl. : Zonder diploma 
gaat het niet —- 19.55 : Hier spreekt 
men Nederlands — 19 59 : Weerbe
richt — 20.00 : TV-nleuws — 
20.25 : Penelope — 20.50 : Panora
ma — 21.30 : De contrabas, film
komedie van Maurice Fasquel naar 
een novelle van Tsjechow — 22.00 : 
Gastprogramma. De katholieke ge
dachte en actie — 22.30 ; TV-
nleuws. 

WOENSDAG 
16.30 : De avonturen van Kuifje. 
De zwarte rotsen (Ie afl.) — 16.35 : 
Schets van een wereldrijk : eerste 
van een reeks programma's van de 
Britse televisie — 17.05 tot 18.05 : 
Televisum — 19.00 : Zandmannetje 
— 19.05 : Het gouden afgodsbeeld : 
Ieder zijn beurt. 11e afl. — 19.30 : 
De wereld Is klein On Safari : Op 
bezoek bij de bosnegers (3e afl.) — 

' 19.55 : De Weerman — 20.00 • TV-
nieuws — 20 25 : Tienershow met : 
Ihe Shake-Spears, Mare Aryan bege
leid door de ChabroUs, Willy Wil
liams, Red .Sheldon, pianist en 
zanger, Ricky Morvan en de Fens, 
Michel Paje, Los Aventureros, Ll-
liane en Les Têtes Blanches — 
21.25 : Zoeklicht — 2140 : Vergeet 
niet te lezen — 22.10 : Première — 

23.20 : TV-nleuw». 

DONDERDAG 
16.30 : De avonturen van Kuifje. 
De zwarte rotsen (2e afl.) — 16.35 : 
Melodieën ui t het Wilde Westen : 
muzikale show — 17.05 : De ge
schiedenis van de zwanen. Japanse 
film voor de jeugd — 19.00 : Zand
mannetje — 19.05 : De gordel van 
slangeleder : Gevangen (5e afl.) — 
19.25 : Tienerklanken — 19 55 : 
Hier spreekt men Nederlands — 
19.59 : Weerbericht — 20.00 : TV-
nleuws — 20.20 : Het ezeltje ver
telt — 20.45 : Ballet met de Bola-
hoi-balletgroep uit Moskou — 21.15: 
De langste nacht : TV-spel van 
Armand Lanoux —• 22 30 : ©e Mes
sias. Oratorium van Georg-Prledrioh 
Hftndel (eerste deel) — 23.30 : 
Poëzie m 625 lijnen. Van Advent 
tot Epifanie — 24.00 tot 01.30 : 
Plechtige Middernachtmis uitgezon
den vanuit de Basiliek van O.I».-
Vrouw te Maastricht. Celebrant : 
Mgr. P.A. Moors, bisschop van Roer
mond. 

VRIJDAG 
10.15 : Protestantse Kerkdienst — 
11.00 : Plechtige H. Mis vanuit 
Rome, gevolgd door de Pauselijke 
Zegen — 15.00 : Optreden van de 
California Jubilee Singers — 15.20 : 
Hoe soet is ' t beggijntiens leeven... 
een film van Frans Verstreken — 
15.55 : De avonturen van Kuifje. 
De zwarte rotsen (3e afl.) — 16.00 : 
De dag kwam : Braziliaanse fami
liefilm van Lima Barreto — 18.50 : 
Zandmannetje — 18.55 : De kinde
ren van de Zoutkreek : Natuurlijk 
bestaat de Kerstman I (Oe afl.) — 
19.20 : De geschiedenis van Kobeke 
Spek en zijn hondswolf, verfilmd 
verhaal — 19.55 : De Weerman — 
20.00 : TV-nieuws — 20.20 : Danny 
Kaye Show (IX), een kerstshow — 
21.10 : Abdij van Park-Heverlee : 
een filmische evocatie van Jef Cor
nells — 21.40 : Mahalia Jackson 
zingt. Reportage van haar optreden 
in het Palels voor Schone Kunsten 
te Brussel — 22.45 : TV-nieuws. 

ZATERDAG 
10.30 : Volksuniversiteit — 16.00 : 
Dans op het ijs. Rechtstreekse re
portage van het kunstrijden in het 
Olympia-IJsstadlon te Garmisch-
Partenklrchen — 17.30 : De avon
turen van Kuifje. De zwArte rotsen 
(4e afl.) — 17.35 : Tienerklanken 

— 18 05 : Dansen. Reportage van 
de Belgische danskampioenschappen 
— 18.55 : Zandmannetje — 19.00 : 
Religieus programma. L u e e a t, 
rooms-katholieke uitzending — 
19.30 : De grote oorlog. (7e afl.) — 
19 55 : Hier spreekt men Nederlands 
— 19.59 : Weerbericht — 20.00 : 
TV-nleuws — 20.25 : Cup — 21.35 : 
Echo — 22.05 : Suspens Het dag
boek: van een vermoorde (10e afl.) 
— 23.00 : TV-nieuwB. 
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A N T W E R P E N 

ANTWERPEN 
Op zondag 20 december 1964 te 

9 uur 30, kerk der Witte Paters, 
Keizerstraat : plechtige H. Mis tot 
Eielelaf enis van B. Ferment en voor 
de wereldvrede; sermoen door 
E.P. Dr. de Vogelaere. 

Zanggroep « de Karekiet » 
(Puurs> luistert de plechtigheid 
op-

Te 22 uur bijeenkomst aan de 
Ingang van Schoonselkerkhof (ter
minus t ram 24), stilzwijgende op
tocht naa r het graf, alwaar her
denkingsstonde. 

ANTWERPEN-STAD 
VNJ-Nieuws. 

De leiding van de Antwerpse 
scharen dankt allen die meegehol
pen hebben om ons ba) en St. Ni-
klaasfeesl te doen lukken. 

Dank ook aan de VU-mandata-
rissen waarvan er meerdere door 
hun aanwezigheid getuigden van 
h u n simpatie voor het VNJ . 

Diegenen die er waren hebben 
het kunnen vaststellen : voor het 
bal 's zaterdags : een volle zaal 
en een zeer goede en gezellige 
stemming en ook voor het St. Ni-
klaasfeest van 's zondags : een 
overrompeling van de nochtans 
niet te kleme zaal van het Thier-
brauhof 

BROECHEM 

Na het sukses van onze Vlaams-
nationale kandidaten op de lijst 
Broechemse Belangen vieren we 
feest ! 

Op zondag 27 december 1964 
verzamelen m de zaai « Rome ». 
alle Vlaamse vrienden - kandidaten 
van de lijst Broechemse belangen 
« 1 onze vrienden van V.O.S. 

Echtgenoten, verloofden en kin
deren ziin van de partil Totaal 
gratis ! Uitdeling van geschenken 
a a n d? kinderen, koffie, koeken 
enz. 

Vergemakkelijk het werk van de 
bestuursleden. Laat U van nu af 
met héél het huisgezin inschrijven 
bij onze bestuursleden Wij moe
ten op voorhand weten met hoe
veel we zijn, anders kunnen wij 
moeilijk iets Des'ellen. 
Leesgeld 1965. 

Sommige van onze lezers zijn 
nooit thuis als de postbode zijn 
ronde doet. Om vergissingen te 
vermijden willen wij vragen dat 
deze lezers het leesgeld zouden be
talen op het plaatselijk secretari
a a t : 220 fr voor een jaar. Doe he t 
zo spoedig mogelijk. Begin 1965 
moogt ge uw -blad in geen geval 
missen ! 
Leden 

Spreek eens een vriend aan, 
vraag hem of hij geen lid wil wor
den van de Volksunie 

Dat op zondag 6 december op 
twee uur tijds 100 V.U.-nummers 
aan de man werden gebracht, en 
een heel stuk van de gemeente 
niet kon bewerkt worden bij ge
brek aan meer bladtn, spreekt 
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boekdelen. Laat ons het iizer sme
den terwijl het warm is ; spreek 
nu en dan iemand aan, ontvang 
50 fr, noteer juiste naam en adres 
en reken af op het sekretariaat. 
Wie brengt het eerste nieuwe hd 
a a n ? 

MERKSEM 

Kerstfeest. 

Het getal ingeschreven k'"inen 
voor ons Kerstfeest heeft een on
verwacht hoog getal be rek t . Het 
bestuur van onze vrouwenafde
ling, bij monde van de ijverige 
voorzitster Mevr. M. Van Grins-
ven - Ghijs, doet een beroep oP 
alle goedgezinden om m na tura 
of finantieel iets bij te brengen, 
opdat onze kinderen rijkelijk zou
den bedeeld worden öij het afta
kelen van de kerstboom. Telefo
neer of stuur pen oericht aan het 
sekretariaat. Wat beschikbaar is 
wordt ten huize afgehaald. 

Het Schepenoollege. 
Het is Zo goed als zeker dat voor 

de komende z s jaar, Merksem 
zal bestuurd worden door een 
CVP-BSP-meerderheid. Uit het 
hoofdkwartier van de unitar is t jn 
schijnen dusdanige bevelen g ko
men dat de beroepspolitiekers er 
zich niet durven aan onttrekken. 
En de CVP-ers van Merksem! 
Kristelijk en Vlaams, zijn eens te 
meer in de doeken ged^ian. Hope
loos ontredderd en verdeeld wei-pt 
de CVP zich m de armen van de 
socialisten, om niet opnieuw zes 
jaar lang haar innerlijke ver
scheurdheid openbaar te moeten 
tentoonstellen. Wat ons minder 
verbaasd is de k le inhed het g-̂ -
brek aan durf, of gemis aan zelf
vertrouwen van de- socialisten Zij 
hadden hun volgelingen voor dit
maal een rode ourgeme^ster be
loofd, en de gelegenheid was er, 
maar in plaat.s van deze manmoe
dig te baat te nemen hebben zij 
zich vergenoegd met de kruimels 
van de dis Zij laten de eer en 
ook de burgeme-.ster, aan de oar-
tij die het meest geslagen uit de
ze verkiezingsstrijd is gekomen. 
Ieder gezonddenkend socialist zal 
zich afvragen, wat steekt daar 
achter? En 'n hoevei de kiezers 
met al deze ongezonde 'ribulaties 
akkoord gaan zal bij de aanstaan
de parlementsverkiezingen bewe
zen worden H-t geknoei van de 
kleurpolit 'ekers zal vele mensen 
de ogen openen. 

NOORDERKEMPEN. 
Een grondige verjonging werd 

doorgedreven : verantwoordelijke 
vota- de werfploeg werd ^tnd. Ides 
Bulcke (Schoten), die de stoffelij
ke en geldelijke kant van de ploeg 
op zich neemt, terwijl het admi
nistratief werk door de « oude rat^ 
ten » zal verder gezet worden. 

Nog immer zijn aktieve werkers 
welkom. Adressen worden met 
dank opgetekend bij : 

Miei Drumont, van Havrelaan 
369, Schoten (tel. 52.56.02). 

Pol Venken, Grote Singel 105, 
Schoten (tel. 52.41.45). 

Geert Schonkeren. Part izanen-
straat 110. tel. 74.46.64 KaoPllen. 

Het programma voor d= oloeg 
Schilde - Zandhoven vindt U el
ders 'n het blad Go zondae 20-12-
64. herdenking van het 10-iarig 
bestRan van de VU wordt geen 
werftofht gehouden 

Langs deze weg bedqnk n wij 
gans "lijzonder do tienta'len oro-
na?andisten uit Schoten die een 
ongeëvenaarde prestatie ge levrd 
hebben in de gemeenteliike ver-
kie/inoT-stnid en die de si 'npatie 
van de ganse bevolking gewo'inen 
hebben door hun durf en fair-
play. 

Goed getraind, s taan we nu pa
raa t voor de beslissende slag : de 
Kam rverkiezingen van het voor
jaar 1935. 

ZANDHOVEN 
Werf tochten 

Schilde : 20 dec. 
Ranst : 27 dec. 
Voor de werjcers die mee wil

len ijveren om ons blad te verko
pen • verzamelen aan de desbe
treffende kerk om 9 uur 15. 

BRABANT 

m 
ANÜEKLECHT - DILBEEK -
ITXERBEEK 

Als vooi bereiding op het werk
jaar 1965 worden alle bestuursle
den opgeroepen op maandag 28. 
12.64 te 8 uur stipt in de Raven-
steiTL 

Programma : ba) 1965. taktiek. 
abonnementen en provincieraads
verkiezingen. 

GROOT-BIJGAARDEN - ZELLIK 
Alle bestuursleden (5) worden 

op maandag 28 december te 20 uur 
op de grote Kantonale vergade
ring m de Ravenstem te And:r-
lecht verwacht. 

KUMTICH 
Houdt de avond van zaterdag 

16 januari 1965 vrij! 
Zoals iPder jaai vei wachten w j 

een massa vrienden op ons Volks-
uniebil m de zaal Vandeput, 
Dorpsplein, Kumiicn (Grote par
king op het plemi. 

Iedereen wordt hartelijk uitge
nodigd. 

LEUVEN 
Zaterdag 19 dec. te 15 uur : St. 

Niklaasfeest voor de leden van het 
A.V.V. in lokaal « Cristal », Parijs-
s t raa t 12. Inlichtingen telefoon 
013-206.74. 

LIEDEKERKE 
Zaterdag 19 december 1964 groot 

overwinningsbal in dt zaal « An
ne - Marie » in de Opperstraat 
met het alombekend show- en 
amusementsorkest Harry P.nky 
(6 man) 

Bjgtn 20 uur. Emde . . 
Alle bewuste Vlamingen uii de 

Denderstreek geven elkaar op 19 
dezer "rendez-vous te Liedek-rke. 

HERENT 
Op zondag 20 decembei ie 10 

-lur wordt een grote volksvergade
ring gehouden m de zaal « Ouden 
Tiid « .Sta t ionss t raat 2. Herent. 

Pater Brauns handelt over : 
« Gods «oord m de Vlaams - so-
c ale strijd ». 

OOST-VLAANDEWEN 

DENDERLEEUW 
Beweging van leden- en abonnen-
ten. 

De afdeling Denderleeuw boek
te voor het jaar 1964 een netto 
winst van 17 leden en 25 abonne
menten. 

Voor 1965 werden reeds 10 nieu
we leden aangeworven. 

We verwachten evenveel abon
nementen. Wie zorgt er voor? 

OUDENAARDE - RONSE 
Er wordt ter kennis gebracht, 

dat voortaan de zitdag van « Het 
Algemeen Vlaams Vakverbond » 

D O R T M U N D E R 
T h i e r b r a u h o f I 
te Leuven 

Alle zater- en zondagen 
Opper Beieren orkes t . 
S temming • plezier . 
Alle dagen, 's middags en 
's av tmds beste keuken , 
n ie t d u u r . 
Vanaf 's m o r g e n s 
tot 's n a c h ' s 
koud buffet en koffie. 
Bijzonder inger icht voor 
groepsre izen scholen enz . . . 
Pa rk ing voor honde rden 
au tobussen en auto ' s . 
Alles pr ima verzorgd 
en goedkoop. 

D O R T M U N D E R 
Th ie rb rauho f II 
Groenp laa t s 33 te An twerpen 

p r ima koud buffet. 
-Open dag en n a c h t 
Zalen voor ve rgader ingen , 
enz. 
Van nu af Staf Woute r s 
aan de t a p k r a a n . 

DORT-BIERKELDER 
Oude Markt 22 Leuven. 

Schoons te b ie rke lder 
van het land . 

.Niet vergeten dat men in 
de d r ie lokalen de echte 
D o r t m u n d e r T h i e r b r a u 
d r i n k t met de 2 Hert jes . 

DORT THIEKBKAUHOF III 
langs au tosne lweg Antwer -
pen-Aken, Tessender lo . 

DORT THIERBRAUHOF IV 
Autosnelweg Aalst. 

Café-rest . (lüOU pi.) 
Ruime parkeerge legenhe id 

voor het arrondissement, iedere 
3de vrijdag der maand zal geiiou-
den worden; in lokaal Pallieter, 
Dr Dewolfplaats te Leupegem. 

Ev, neens zal « Het Sociaal 
Dienstbetoon » verzorgd door Dhr 
Renaat Diependaele, in bovenge
noemd lokaal van 18 uur tot 18 
uur 30 en in café « In de Jambon » 
Markt, Oudenaarde van 18 uur 
tot 19 uur behouden blijven, dit 
eveneens iedere derde vrijdag der 
maand. 

Kolportage. 
Langs deze weg om houd ik er 

aan, al onze overtuigde Vlaams 
nationa'isten hartelijk te bedan
ken, (op enige aanvaardbare ver
ontschuldig ngen na) voor hun 
schitterende aanwezigheid op zon
dag 6 december jongstleden. 

Wij hopen in de toekomst op 
hun aller medewerking, die zo al
lerbelangrijkst en onontbeerlijk is, 
hier in ons arrondissement 

Waar zo heel veel vruchtbaar 
werk kan geleverd worden, in het 
kader der werkzaamheden voor de 
a.s. parlementsverkiezingen. 

MALDEGEM 
Dr. M. Braims spreekt op maan

dag 21 december te 20 uur zeer 
stipt in de zaal «De Schouwburg», 
te Maldegem over «Sociale en 
Vlaamse beweg ng onder bijbelse 
belichting ». 

Toegang vrij ; iedereen van har
te welkom ! 

EEKLO 
Op 15 22 en 29 novembei wer

den te E' tvelde, Assenede en Zel-
zate kolportagetochten gehouden 
door de propagandisten van Eeklo 
en Maldegem. samen werden 337 
nummers verkocht en 1.000 pam
fletten verspreid. 

ZELZATE 
Op 3 december U. had in lokaal 

«De Rycke», Kerkstraat te Zel-
zate de STICHTINGSVERGADE
RING plaats van afdeling Zelzate. 

Waren aanwezig ir. Ritzen en l i c 
Seghers. Werd als voorzitter der 
afdel.ng verkozen de heer Andries 
J., Westkade 25 :; ate secretaris dg 
heer Thiron M., Patronnagestraat 
13. We verwachten zeer veel van 
deze nieuwe afdeling, die samen
gesteld is uit -oitsluitend jonge 
krachten. Wij doen 'n beroep op al 
de Vlamingen, die op een of ande
re manier deze afdeling kunnen 
helpen. 

WIM MAES 

VERZEKERAAR 
Biedt zijn d iens ten aan voor : 

— leven 

— brand 

— ongeval len ' 

— au to 

— arbe idsongeval len 

— burger l i jke aansprake l i jkhe id 

GROTE STEENWEG 165 BERCHEM 
Telefoon : 03/39.92.06 

Aanbevolen 
Huizen 

H E R B E R G E N 

Geniet van ae lekkere 
koffie « De Olifant > 
in het Vlaams Huis 

« PETER BENOIT » 
Frankrijklei 8 Antwerpen 

Op doorreis te Aalst : be
zoek het Vlaams Huls 

(I DE VRIENDSCHAP 
Kerkstraat 9 

(bij Grote Markt) 

Bar Bowling Buffet 
OOSTHOEK 

Oosthoekstraat l ï 
KNOKKE - Tel 63.811 

VLAAMS HUIS 
Ijzerlaan 82 Tel (051)50749 

DIKSMUIDE 
üitb Leo Vreese 

Feestzaal voor groepen 

ELEC. APPAR. 

Vermindering vr lezers V.ü. 
Hulsh App Radio-T.V.-

Bandopnemers... 
37.92.57 ELAGRO 38.74.68 
De Damhouderstr 23, Ant. 

BOUWEN WONEN 

De specialist der 
standaarddeuren 

J. LEEMANS Deurne Z. 
Van Havrelel 70 T 356317 
Agent De Coene Kortrijk 

Plastic vloer en trapbedek-
kingen Dellflex - Taplflex 
enz. Inlichtingen : 
Claessens-Cornelis Schut-
str 18 Deurne T 36.13 12 

Voor OW modern interieur 
EURO-DOMl 

Kruldtulnlaan 6 Brussel 
met Geschenken-kelder 

Bouw- veranderlngs-
herstelUngswerken 
SEGERS Adriaan 

Steynstraat 187 
Hoboken Tel. (03)37.4381 

B O E K E N T IJDSCHR. 

Voor al uw Vlaamse lektuur 
Eén adres : 

Boek- en dagbladhandel 
Paul BEQUET 

Nassaustraat 6 Antwerpen 

HOTEL - RESTAURANT 

Bezoeli het Payottenland 
goede spijzen vindt ü In 

afspanning 
o DE KROON 

CL V-Lombeek (054)32381 

'< Vlaams Huis n Knokke 
Kamers vol pension 

gezellige sfeer 
Vermindering v groepen 
eiisabethl 10.5 T 632 70 

Vlaams Buis Breughel 
de Smet de Naeyerlaan 141 

BLANKENBERGE 
Telefoon (050)41637 

Vol. Pension 30 kamers 

U U R W E R K F N 

Zwitserse uurwerken 
bij meester uurwerkmaker 

SLAETS 
Dewlnterstr ' 11 Oudergem 
T 72 45 43 terminus tr 35 
10 % korting leden V.C 



Ü6 DE VOLKSUNIE 

J. lEN jaar geleden werd de 
Volksunie gesticht. Bij de verkiezin
gen van april 1954 werden in het 
Vlaamse land lijsten ingediend onder 
deze benaming zonder dat er toen 
reeds een partij van die naam be-
stcnd. 

Het was een gemeenschappelijk 
initiatief van mensen behorende tot 
een boeienorganisat'e. een midden-
standsvereniging en Vlaams-natio-

behoorden nog Rik Balthazar, Dolf 
Cuypers en Bob Maes. 

H ET kan niet de bedoeling 
zijn van dit herdenkingsartikel de 
geschiedenis te schrijven van de 
Volksunie : daarvoor is het nog te 
vroeg en wij zijn nog volop bezig ge
schiedenis te maken! Maar na tien 
jaar mogen wij wel eens terugblik-

TIEN VOLKSUNI 
nalisten al of niet komende uit de 
rangen van de Vlaamse Concentratie. 
Een soort frontvorming rond een ge
meenschappelijk verkiezingsprogram
ma 

1 OEN na de verkiezingen 
de Vlaamse Concentratie besloot tot 
een niet-partij politieke werking over 
te gaan, bleek het noodzake'ijk te 
komen tot de oprichting van een 
nieuwe Vlaamse-nationale partij . Na 
voorbereidende besprekingen werd 
een eerste kaderdag samengeroepen 
te Brussel, in de St. Michiel aan de 
Grote Markt, op 21 november 1954. 
De eigenlijke stichtingsakte werd te 
Antwerpen ondertekend op 14 de
cember 1954 : de stichters waren 
Walter Couvreur, Wim Jorissen, Re
ne Proost, Ludo Sels, Rudi Vander-
paal, Herman Wagemans en onder
getekende. 

H ET eerste nummer van 
ons partijblad verscheen begin ja
nuari 1955 en het manifest waarin 
de oprichting van de partij bekend 
gemaakt werd was mede ondertekend 
door Viktor Bouckaert, Jan De Bondt, 
Senesael en Dr. Van Leemputten Tot 
het eerste voorlopig hoofdbestuur 

ken op de afgelegde weg. En dan 
moeten wij vaststellen dat de op
bouw en de opgang van de partij een 
langdurige en moeizame inspanning 
geelst heeft. De verkiezingen van 
1958 waren geen sukses voor de 
Volksunie. 

De schoolkwestie beheerste -de kies-
strijd en de CVP had vier jaar in de 
oppositie gestaan tegen een Unkse 
regering. De Volksunie behaalde min
der stemmen dan in 1954, doch dwong 
respekt af door de moed en vastbe
radenheid waarmee zij zich als par
tij bevestigd had en de zware kies-
strijd doorstaan. 

Pas drie jaar later, in 1961, kwam 
de eerste doorbraak. 

H ET past dat wij thans on
ze erkentelijkheid, onze dankbaar
heid betuigen aan allen die in de 
heroïsche jaren volkomen onbaat
zuchtig hun medewerking verleend 
hebben en hun vertrouwen geschon
ken, uit trouw aan een overtuiging, 
aan een ideaal Al'een idealisme, ge
loof in een bezielende idee heeft hen 
er toe gebracht « te ondernemen zon
der te hopen en te volharden zon
der te slagen ». 

veroveren in het politieke strijdperk 
in dit land, waar de traditionele par
tijen met hun machtige nevenorga-
nisaties alles beheersen en een soort 
monopolie voor zich opeisen. Hoeveel 
mislukkingen zijn er op te tellen ; 
denken we slechts voor deze naoor
logse periode aan de poging van de 
U.D.B. (Union Démocratique Beige), 
die ze'fs in de regering vertegen
woordigd geweest is, maar toch mis
lukte. 

A FGEZIEN van de kommu-
nisten, en hier staan wij voor een 
internationaal verschijnsel, zijn al
leen de Vlaams-nationalisten er in 
geslaagd stand te houden en hun 
bestaansrecht en hun bestaansreden 
te bewijzen door te bestaan en stand 
te houden, door de wisselende tijds
omstandigheden heen. 

Dit is geen toeval, ge^n oppervlak
kig en voorbijgaand verschijnsel. 

Bainville heeft eens geschreven dat 
de politieke loopbaan van een man 
in de oppositie eentonig en onvrucht
baar schijnt, indien hij niet gesteund 
wordt door het geloof in een Idee. 
Dit geldt ook voor een politieke par
tij . Er moet een ideologische grond
slag zijn, een overtuiging die vast-
geankerd zit in geest en gemoed. 

N 

I 

E feiten bewijzen dat het 
niet gemakkelijk is voor een nieuwe 
politieke partij een eigen plaats te 

N het manifest dat de 
stichting van de Volksunie aankon
digde beleden de stichters hun «trouw 
aan de nationalistische grondbegin
selen van de Vlaamse Beweging ». 

Het is opmerkelijk wanneer wij de 
eerste jaargangen van ons blad na
slaan hoezeer de Volksunie steeds 
aandacht besteed heeft aan de so-
ciaal-ekonomische aspekten van het 
Vlaamse vraagstuk. Van bij de aan
vang heeft de Volksunie er naar ge
streefd een volwaardige partij te zijn 
en aandacht te besteden aan alle pro
blemen : op het eerste partij kongres, 
in april 1955, waren er reeds sektie-
vergaderingen gewijd aan de arbei
dersproblemen, de landbouwproble
men en de middenstandsproblemen, 
naast sektievergaderingen voor bin
nenlandse politiek (repressie, taal
kwestie, enz...) en buitenlandse po
litiek. De wil was er te komen tot een 
algemeen programma. 

A tien jaar is de Volksunie 
gegroeid in alle opzichten : geen ver
gelijking is mogelijk met het schamel 
begin. Vooral het politiek prestige is 
flink gestegen, in zover dat de Volks
unie thans door vrijwel iedereen in 
dit land aanvaard wordt als een vol
waardige politieke partij .naast de 
andere partijen. Tweemaal is de 
Volksunie als de grote overwinnaar 
uit de kiesstrijd gekomen : bij de pa r 
lementsverkiezingen van 1961 en nu 
bij de gemeenteraadsverkiezingen. De 
vooruitgang van de Volksunie was 
heel wat groter dan de vooruitgang 
van de P.V.V. — zoals de heer Spaak 
in de Senaat aanstipte — zodat het 
waarschijnlijk is dat de Volksunie ia 
het Vlaamse land de derde belang
rijkste politieke partij is, belangrij
ker dan de P.V.V., de vroegere libe
rale partij . 

JL lEN jaar is niet veel in de 
geschiedenis van een volk, van een 
land. De Volksunie is na tien jaar 
niet overbodig geworden of versleten: 
zij heeft nog een toekomst voor zich, 
'n toekomst die zich schitterend aan-

DÖÖR 
MR F. VAN DER ELST 

kondigt. Wij hebben in deze tien 
jaar moeizaam de grondslagen gelegd 
waarop thans kan verder gebouwd 
worden. Wij doen daarbij 'n beroep op 
allen die van goeden wil zijn en die 
menen loyaal met ons te kunnen 
meewerken aan de taak die de onze 
is : bouwen aan een betere en scho
nere toekomst voor ons volk. 

W IJ blijven trouw, trouw 
aan de Volksunie als Vlaams-natio-
nale partij , trouw aan het werk van 
honderden eenvoudige mensen die 
zich jarenlang afgesloofd hebben in 
dienst van deze partij en die in ons 
geloofd hebben Dat geloof wensen 
wij nooit te beschamen. 

Deze herdenking zal voor ons allen 
een aansporing zijn om met de inzet 
van al onze krachten voort te s t r i j 
den in de rangen van de Volksunie 
voor het welzijn van gans ons Volk. 

i^AST UW ZAKENCIjFER DE HOOGTE IN EN VERZEKEiT UW TOEKOMST 

EEN UNIEK AANBOD: 
OP VERTOON EN TEGEN INLEVERING VAN DEZE 

WAARDEBON KRIJGT U EEN WERKELIJKE TERUG

GAVE VAN 2 PERCENT OP DE VOLLEDIGE AAN

KOOPSOM. EN DIT OP DE BESTELBONS ONDERTEKEND 

VOOR 3 0 JANUARI 196S. 

Winkelinstallaties Verbouwingswerken - Nieuwbouw • 

Moderniseringswerken - Gondels - Frigo's - Diepvriezers 

- Buffetten - Deuren - Ramen in aluminium - Stoelen - Ta

fels - Vloeren - Machines - Weegschalen - Neon reklame 

U W V E R T R O U W E N S M A N : 

MARCKX Hendrik 
ORCHIDEEENSTRAAT 8 WiLRlJK-ANTWERPEN 

TELEFOON : (03)38.91.41 

Winkelinstallaties : - VLAANDEREN 
- NOORWEGEN 
- LUXEMBURG 
- NEDERLAND 

— de koelingen, diepvriezers, buffetten en alle Installaties wor
den in de firma gemaakt, GEEN tussenpersonen. - depanage-
diensten die uiterst vlug werken — waarborg op alle mstallatles 
— langdurige service ~ kosteloze en vrijblijvende plans en 
ontwerpen naar uw smaak. — verschillende patenten voor 
apotheken, optieken, juwelenzaken, fotohandel, drogerijen 

TREKT DAN OOK ZO VEEL MOGELIJK VOORDEEL ÜIX AL 

DEZE WAARBORGEN EN VRAAGT NU NOG MIJN BEZOEK. 

MARCKX HENDRIK, ADVIZEUR, ORCHIDEEENSTRAAT, 8, 

WILRIJK-ANTWERPEN. Telefoon : (03) 38.91.41 (dienst ver

zekerd van 8 uur 's morgens tot 11 'uur 's avonds). 


