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BIJ ALLE DAGBLADVERKOPERS

het eerstvolgend nummer van ons blad komt bij u aan huls op zaterdag 2 januari • het zal het
eerste nummer van de elfde jaargang zijn. het nummer van vandaag besluit de tiende jaargang,
in die tien jaar is er heel wat gebeurd en de neerslag daarvan vindt men niet alleen in wat wij
gedurende die jaren schreven, maar ook in omvang en formaat van ons blad. van een zeer bescheiden maandblad zijn wij gegroeid naar de huidige formule : een weekblad met betere prezentatie
en stijgende standing, stevig verankerd in een abonnementen-aantal dat heel wat andere politieke weekbladen van machtiger groepen en partijen ons kunnen benijden, zijn wij tevreden ? in de
journalistiek is niets gevaarlijker dan tevredenheid, wij beseffen maar al te goed hoe, mede door
het gebrek aan grote financiële middelen, wij slechts traag - ai te traag, naar onze eigen mening
• de talloze redaktionele en technische problemen die zich voor ons stellen, onder de knie krijgen,
in alle bescheidenheid echter menen we toch. dat we in het eerste decennium van ons bestaan er

fn geslaagd zijn, de kop boven water te houden en ons te doen aanvaarden, dat Is in de allereersfei
plaats de verdienste, niet van de redaktle, maar wél van de honderden en honderden propagandisten van ons blad: zij. die ontelbare avonden en dagen besteed hebben aan abonnementenwerving,
die week na week de baan opgingen om « de Volksunie » te kolporteren. aan het einde van ons
eerste decennium gaat onze dank dan ook in de allereerste plaats naar hen. vervolgens past een
oprecht woord van dank en waardering voor de éilzenden lezers die ons in de loop der jaren trouw
zijn gebleven en zij, die er de jongste tijd bijkwamen en stellig ook zullen blijven, van hen uit
kwam vaak de stimulans, de aansporing of de suggestie, om het blad te verbeteren en te verfraaieiL
en tenslotte willen wij hier zeer nadrukkelijk hulde brengen aan de tientallen onbaatzuchtige en
toegewijde medewerkers, die hun vrije tijd en hun bekwaamheid ten dienste stelden van onze
redaktle. aan hen allen, aan de ganse gemeenschap die door en rond « de volksunie '> zich ver*
bonden weet, wensen wij van harte een innige kerstvrede en een voorspoedig nieuw jaar.
de redaktle.
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BREED ZIEN
Mijnheren,
I n h e t november- n u m m e r van
c Neerlandia», maandblad van h e t
Algemeen
Nederlands
Verbond,
verscheen een Interessant arikel
Tan Ir. H.G.O. Cohen Sttiart :
c O n z e Nederlandse taak in de
wereld van h e d e n » . Uitgaand van
een gezond nationalisme (dat, hoe
Hu ook uitgekreten, een door de
natuur
gewild
grondbeginsel
blijft), heeft deze verder breed en
Europees-gerichte intellectueel ook
oog voor onze gewesten,
voor
F r a n s - Vlaanderen en het zo verwante Z'aid-Afnka.
Waarom kunnen niet ontelbare
Noord-Nederlanders ook dit zo vanzelfsprekende standpunt innemen?

komstige
gepensioneerden
zijn.
Het geval van oud-C.V.P.-mimster
Van den Daele spreekt immers
boekdelen. Hij had stellmg genom e n tegen de richtlijnen van zijn
partijleidmg, maar heeft zich daardoor dezer ongenade op de hals geh a a l d en moet er niet meer op rekenen nog ooit minister te worden
onder diezelfde leiding.
D a t voorbeeld zrullen de andere
mandatarissen zeker gedenken. Het
is dan ook verkeerd te rekenen op
een krachtjH-oef in h e t parlement.
L a a t U dus gebeurlljk niet beïnvloeden door de instemmende antwoorden op bedoelde vraag. Die
hebben niaar waarde zo de heer
Dequae door de stellers ervcin ertoe gebracht wordt, er zich toe t e
verbinden die aanpassing te aanvaarden.
V.- Mechelen

S.E., Gent.

A.C.W. EN POLITIEK
GEPESIONEERDEN
Mijnheren,
Geachte Redaktie,
1

Koele zakelijkheid is geboden
a a n de gepensioneerden der Openbare Diensten. I n verband met de
rondvraag a a n de politieke m a n datarissen, gesteld door het Nation a a i Verbond der Gepensioneerden
der Openbare Diensten, of ze de
wederinvoering der
auomatische
aanpassing a a n de loon- en weddeschalen zullen bijtreden meen ik
er U voor t e moeten waarschuwen
d a t alleen een formele verklaring
van de ministo- van Financiën m a g
bevredigen.
Het is immers een onbetwisbaar
feit dat de mandatarissen gebukt
gaan onder h u n partij dik ta tuur en
alleen voor die aanpassing zullen
durven stemmen zo de leidmg dat
toelaat, wat slechts zal gebeuren
ais er voor betrokkenen gevaar bestaat door de kiezers m de steek
gelaten te jvorden ingeval ze
tegenstemmen
Waren ze volkomen vri] van
handelen, dan zouden ze vooi zeker allen die aanpassing goedkeuren, des te m e ^ daar ze zelf toe-

Als A CW.-lid ontving ik onlangs vanwege de heer P. Ckirnelis,
sekretaris van het A.C.W. arrondissement Brussel, volgend schrijven d a t Ik wel de moeite van h e t
overdrukken waard vind :
" Zoals in het verleden zal de
Chiistelijke Arbeidersbeweging ook
in de toekomst een
aanzienlijk
gedeelte van h a a r
programma
langs politieke weg moeten verwezenlijken.
Alleen daarom reeds zijn de
wetgevende verkiezingen die
in
h e t voorjaar 1965 zullen gehouden
worden, voor ons zeer belangrijk.
Concreet gezien komt h e t er voor
ons op aan, ook in het nieuwe
parlement een degelijke vertegenwoordiging te hebben. Dit kunnen
wij verwezenlijken, zo iedere afdeling, iedere militant zijn steentje
bijdraagt in de voorbereiding van
deze verkiezingen,
" In wat onze taak zal bestaan
en hoe wij die met de meeste kans
op welslagen kunnen volbrengen,
bespreken wij gezamelijk op een
gewestelijke ACW - vergadering.
die voor uw gewest zal belegd

worden on don''erdag 26 november
1964 om 20 u. in het pat. on'af te
T e r n a t ; Inleider Mevr. D? Riemaecker, volksvertegenwoordiger
"Wij hopen U op deze vei eaden n g te mogen ontmoet n fn verwachten d a t ü al zult doen wat
mogellijk IS om op post re zijn !
Spreek met de vnen..en v. n uw afdeling af. hoe eventueel de verplaatsing zal gemaakt worden »
A C W.-er, T e r n a t

B.S.P. • KONCRES
Mijnheren,
Nooit is h e t zo duidelijk gebleken dat de Vlamingen in de B.S.P.
m a a r h e t vijfde wiel a a n de wagen zijn, dan tijdens de stemmingen tegen « Ijnks-La Gauche a en
de M.P.W. op h e t ^ B S P.-kongres.
Bij de stemmingen over de
M.P.W. onthielden de Vlaamse federaties zich, zogezegd omdat dat
een louter Waalse aangelegenheid
is. Maar de lieve Waalse broeders
stemden dapper mee over «Links»;
die worden niet door zo'n « gewetensproblemen en -kompleksen »
gedreven.
Mij heeft h e t meest geërgerd
de platte h o u d m g van de m a n n e tjes van « L i n k s » zelf. Dan zijn
de Walen m de B.S.P. toch andere
kleppers !
Ik maak mij geen illuzies : de
ogen van de honderdduizenden
Vlaamse socialistische
arbeiders
zullen alleen m a a r door dit kongres stellig niet opengegaan zijn.
Maar toch al heel wat! Dat
zal de BSP bij de a.s. verkiezingen ondervinden.
HD.G., Aalst

AMNESTIE
Geachte Redaktie,
Kersttijd is traditioneel de tijd
d a t er gedacht wordt aan, gesproken wordt over en geijverd voor
amnestie.

Tot op hPdpn h ' e ' t dat all rn^al
bitter weinig geholpen. De k>is.ehjke witgekalkte giaven trokken
devoot en femelachtig naar de
n a c h t m i s ; de h u T i n i = t e n hieven
h " n glas OD het nieuwe taar en op
de betere toekomst der menshe d
Voor amnestie nadden beide soorten noo-t tijd.
Zo erg als dit iaar is net echter
nog nooit geweest. T h a n s - twintig jaar n a de oorlog gaan WP de
Kerstatmosfeer m met de bittere
n a ^ n a a k van de onterende stemm i n g over de « Deg' elle-Wet ».
Zal bij de kristelijke heren die
dat goedkeurden ook het kribbetje
onder dp Kerstboom s t a a n en zal
de huiselijke atmosfeer er druipen
van de - n dat geval dan zeer
goedkope en schijnheilige - Kerststroopstemming ?
KJ3.W., Lier

VAN B.S.P. NAAR
VOLKSUNIE
Geachte Redaktie,
Wil mij verontschuldigen
voor
de gebrekkige stijl van dit briefje,
m a a r ik voel de behoefte om, als
gewezen
socialistische
arbeider
aangesloten bij de B.S.P., D te
schrijven wat mij op h e t h a r t Ugt
en wat mij er tóe genoopt heeft
de B.S.P. te verlaten.
Ik ben m a a r een eenvoudige arbeider, m a a r ik vraag mij al lang
af waar het socialisme van de
B.S.P. gebleven is. Als ik zie d a t
deze partij, die zich antimilitar.stisch noemt, in alle regeringen
waarvan zij deel u i t m a a k t elk jaar
m massa de militaire miljardenbegiotmg stemt, alsmede de aankoop van straaljagers tegen bijna
20 miljoen frank per stuk, die dan
bij de levering schier onmiddellijk
als schroot terug verkocht worden
tegen een bagatel (aan wie?) omdat zij totaal verouderd zijn, dan
kan ik d a t toch niet ernstig meer
noemen.

.iH.lilllllilhlllll
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En als ik vaststel dat diezelfde
B S P . (iK weet niet noevte. ti ntallen jaren reeds) sociaal-ekonomische strukt-aurhervormingen en
strenge k<Hitrole op de holdings
voorstaat, waar niemendal van m
huis komt, dan kan ik enkel ' o t
de konklu2ae komen aat die mensen m e t eerlijk znn tegenover ons,
arbeiders.
Als ik verder vaststel d a t er tussen zijn die minstens zo kapitaalkrachtig geworden zijn als eender
welke k a p i t ^ i s t m de C V P ol de
P.V.V., dan mag ik wel met recht
de vraag stellen, meen ik ; is d a t .
h e t socialisme van die mensen ?
Hewel : van zulke schijnheiligie
komedianten walg ik, als simpele
werkman Voelen die mensen wel
de nood en de behoeften van de
arbeiders a a n ? Ik begin er hoe
langer hoe meer a a n t e tvnifelen.
W a t mij persoonlijk betreft • ik
heb, niet lang grfeden, de knoop
doorgehakt en de B.S.P. verlaten.
Ik laat mij niet langer bedotten
en voor de a a p houden door zulke
komedianten. Ik vind d a t een arbeider nog enkel en alleen voor
de Volksunie kan zijn. Ik kreeg
enkele keren uw weekblad tn mijn
brievenbus en ik heb het telkens
helemaal uitgelezen. Ik en mijn
vrouw. Welnu, wij hebben een abonnement genomen voor een heel
Jaar en zijn beide lid geworden
van de partij.
Wij hebben kunnen vaststellen
d a t er bij uw mensen een echte,
welgemeende,
kameraadschappeUjke geest heerst, wars van alle
flauwdoenerij
en d a t daar geen
komedie gespeeld wordt zoals in
de B S P
Ik hoop dat vele werkmakkers
spoedig mijn voorbeeld zullen volgen.
D.D. - Boom.

De redaktie d r a e e t geen verantwoordelijkheid voor de inhoud d e r
gepubliceerde lezersbrieven Ze behondt zich het recht van keuze
en inkorting voor. Over de leiersmbriek wordt geen briefwisseling
gevoerd.

«LAZB4 «I MO^m)tlH.
HMUIIM9M " • ' 9 * ' -«itt»"».

WENÏÏLPOORTEN

Woitor ROLAND

ia hoa^ d a i ^ slomlateM
of plastiek.

» . Clftlnaur* 0»»li«W —
Kwblraet. S» — A.itw«rpa«

Standaardaitvoariiic «f
naar (ewenst model.
Syatemeo aangepaat aaa da
aard van hel boowwerk.

TiWo: IMMt
a t » lart>t i» y^— *•—•

Haatf^ of elektrlaeha bedleBlag.
20NH0VEN

•

TEL « 2 31

S & ZOIIEI

MATTHIEU'S

BEDDENBEDRIJF

TURNHOUTSEBAAN 102 BORGERHOUT — TEL
Bijhulzen : Antwerpen : Diepestr. 84-86. Tel :
Begijnenstr 39-41 Tel
Deurne : Califortlel 60. Tel. :

35.17.83
31.0118
33 47.24
36.25.22

AOU.UIKEN

ROIXOIKKN
In hout, itaol, aloinlnlum oi plastiek
Hand- o< «lektrlacha
bediening,
AUa ayatemmi,
VENETIAAir^
ZONNSBUNDBN
Bediening met
koorden-ot met
(tang «I wlndwatk^

PVIA

'.•fcNLTlAANbfc BLINDEN

SOMBRILLA-FLEX

H E R M E S
S C H O O L
TEL 132 31

A.JEURISSEN-ClOflSTERMANS^. ZONEN

PVBA

54 Z u i d l a a n

^

211 M. L e m o n n i e r l a a n .
Telefoon : 11.00.33.
BrnsseL

ZONHOVCN'

•

LET

WEL

ALLE ADVERTENTIES VOOR
« DE VOLKSUNIE » dienen toegestuurd aan onze
PUBLICITEITSDIENST :
DE LIE S., Papenhoek. Berendrecht TeL : (03)73.60.83

Alleen de zoekertjes gaan naar
het hoofdsekretarlaat :
M. Lemonnierlaan 8 2 Brussel 1. TeL 0 2 / 1 1 . 8 2 . 1 6

VOLLEDIGE
SEKRETARIAATKURSUS

V L A M I N G E N
Met rijke ervaring en grondige vakkennis...
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stelt zich kandidaat voor :
1. Overname van één Dwer lopende verzekerin{:spollssen.
2. Alle gebeurlljk nog af te sluiten verzekeringspolissen.

IK KOM O P UW EERSTE

VERZOEK

Leven - Brand - Familiale Persoonlijke Auto - Wet - Burgerlijke aansprakelijkheid.

Algemene h a n d e l s o p l e i d i n g
Schoolgeld : maxim.
8.000 F p e r j a a r of
3 m a a l 3.000 F .
met recht op Kindergeld.

*

•

De school w a a r V l a m i n g e n
zich t h u i s voelen.
Beter

en

voordeliger.
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Wij hebben zondag een van de langst durende maaltijden gekend die wij ooit
In de acht en twintig jaar van ons bestaan hebben meegemaakt. Het feestmaal ter gelegenheid van het tien-Jarig bestaan van de Volksunie in de zaal
« Harmonie » te Antwerpen begon inderdaad rond twee uur en eindigde pas
toen het allang pikkedonker was. Dat wil niet zéggen dat wij aan één stuk
door gegeten hebben, nee, maar het geheel is uitgegroeid tot een echt vreugdevolle gebeurtenis waarbij als één grote familie aangezten werd en de
gerechten afgewisseld werden met talrijke (dat is een goede Vlaamse gewoonte) en vaak kruimige toespraken.

de bazis hebben gelegd voor de
Vlaams-nationale partij na de oorl9g. Door hun kracht, hun doorzettingsvermogen hebben zij een enorme
bijdrage geleverd in de strijd. De VUBrabant is overtuigd van de noodzaak om de strijd te voeren op het
partij-politieke vlak en hem steeds
krachtiger te blijven voeren te
Brussel en te Leuven, op de frontlijn. Strijd tot te Brussel ook het
Nederlandse volkskarakter ten volle
tot uiting kan komen, tot Leuven
eindelijk een volwaardige Neder-

partij en had een groot aandeel in
de uitbouw van het arrondissement
Antwerpen. Verkozen als volksvertegenwoordiger heeft hij zich ingespannen om zijn mandaat steeds
goed uit te voeren, zo zeide Mr Van
der Eist die hulde bracht aan de
trouw van de verdiensten van Reimond Mattheyssens, om hem daarna een passend geschenk aan te bie-»
den onder vorm van Dr Elias' « Ge-<
schiedenis der Vlaamse gedachte ».
De gehuldigde dankte in de hem
eigen stijl met een zeer gesmaakte
toespraak waarin hij om. zei ervan
overtuigd te zijn dat de vijftigera
onder ons, zeker de overwinning van
de Vlaamse Beweging zullen meemaken. Hij staafde deze visie met een
aantal voorbeelden en met de overtuiging gepuurd uit zijn ondervinding in het parlement. Hij schetste
het beeld van onze mogelijkheden en
zei tot slot dat Vlaanderen in Europa een Nederlandse taak heeft en een
Nederlandse toekomst

dank-

TIEN
JAAR
VOLKSUNIE

750 AANWEZIGEN OP ROZE-BANKET
Zevenhonderd vijftig mensen in
een zaal krijgen die stechts bestemd
is voor een goeie zeshonderd, is een
straffe toer. En toch hebben de mannen van het organisatiekomitee het
klaargespeeld deze massa feestvierenden zonder kleerscheuren en zonder al te veel herrie met de « knieen onder de tafels > te krijgen.
De maaltijd ter gelegenheid van de
viering van het tienjarig bestaan van
de partij begon met de gezamelijk
gezongen en door het orkest van Andre Coucke begeleide « Vlaamse
Leeuw ». Mr van der Eist heette dan
allen hartelijk welkom, noemde het
een ware overrompeling en zegde dat
beoogd was de viering te doen uitgroeien tot een echt familiefeest. Hij
verontschuldigde verschillende vooraanstaande die weerhouden werden
aanwezig te zijn onder wie : prof.
Couvreur, Mevr. Dosfel, Jozef van
Overstraeten, E.P. Stracke, Ir Donckerwolcke. Mevr. Jef Goossenaerts
en anderen.

welkom
De voorzitter verwelkomde ook zeer
speciaal Prof. De Waele uit Nijmegen en Dr Paardekooper uit Eindhoven, die beiden op een uitbundig applaus onthaald werden. Verder ook
E.P. Van de Walle, Nest van den Berghe, K. Peeters, Coussens, oud-burgemeester van Kortrijk, Mevr. J. De
Bondt, Hein Beniest, Dr Elewout, Dr
Hoste, Valeer Portier, Gaston Stuyck,
Ir van Dingenen, Dr De Beul, Rik
Balthazar, Joris de Keyser, Mevr.
Peeters-Nicasie enz.

Leo Van de Weghe, gemeenteraadslid te Oostende, bracht vervolgens de
groet uit West-Vlaanderen. Hij deed
dit, naar hij zegde, met een gevoel
van trots en tegelijkertijd van bitterheid. Trots om wat West-Vlaanderen
eens heeft betekend in de Vlaamse
strijd. West-Vlaanderen : bakermat
van stromingen en ideeën, heimatland
van zoveel Vlaamse vooraanstaanden.
De onstuimigheid of de oneindige
rust van de Noordzee droegen ze in
zich, deze groten uit de vooroorlogse
strijd.

landse universiteltsstad kan genoemd
worden. Dr Andaux bevestigde tot
slot dat de VU-kaders in Brabant nog
verder zullen uitgebouwd en verstevigd worden.
Vervolgens werd door Mr Van der
Eist hulde gebracht aan volksvertegenwoordiger Reimond Mattheyssens
die zijn vijftigste verjaardag viert
Reeds voor zijn toetreding tot de
partij, speelde hij een grote lol in de
Vlaamse Beweging Hij werd in 1956
lid van het hoofdbestuur, was steeds
bekommerd om het belang van de

Na het voorlezen van de talrijke
gelukswenstelegrammen, zowel aan
het adres van de Volksunie als aan
dat van R. Mattheyssens, was het de
beurt aan Rudi van der Paal om het
woord te nemen. Het werd de meest
geestige en tegeUjkertijd filosofische
toespraak van de dag.
Rudi Van der Paal sloot zich aan
bij de hulde aan Reimond Mattheyssens, en riep herinneringen op aan
de stichtingsperiode van de Volksunie.
Hij bracht hulde aan de pioniers van
het eerste uur : Walter Couvreur,
Frans van der Eist, Wim Jorissen,
Richard van Leemputten, Dolf Cuypers, Jeroom van Besien, Achiel van
Malderen, Omer van de Kerchove,
Jan de Bondt, Ward Rolus, Rik Ballet»
Bob Maes, Rik Balthazar, Herman
Wagemans, e.a. en herdacht piëteitsvol de nagedachtenis van wijlen Dr
Spincemaille, Jos de Groof, Hippoliet
Paelinckx. August Peeters-Nicasie.
Spreker dankte in de persoon van
Wim Maes alle propagandisten van
de Volksunie voor hun belangloze inzet.
•
Rudi Van der Paal besloot : «Ik
breng hulde aan de algemene voorzitter, volksvertegenwoordiger voor
Antwerpen, Frans van der Eist, die
wij om vele dingen dankbaar zijn,
zijn, maar vooral omdat hij in de
keiharde periode van 1958-1961 gans
alleen in het parlement heeft gezeteld,
en dat gedaan heeft op een wijze die
bij vriend en vijand ontzag heeft
verwekt. Indien de Volksunie in een
vrij korte tijdsspanne, na de verkiezingsnederlaag van 1 juni 1958
(zie vervolg op biz. 7)

hulde
Een gevoel van bitterheid om wat
West-Vlaanderen geworden was : een
noodgebied, toen tien jaar geleden de
V.ü. ontstond, vermoord door een
verschrikkelijke repressie, ekonomisch
ontwricht en ten achtergeraakt, bedreigd door verfransmg aan de kust
en Franse grens. De suksessen van de
V.U hebben de moed echter doen
groeien, de gemeentelijke verkiezingen van oktober waren het bewijs dat
het tij aan het keren is : de V.U.lijsten haalden een onverhoopt sukses, nieuwe en jonge krachten kwa*
men de strijd vervoegen waarmee tevens de a'flossing verzekerd wordt De
spreker zei er van overtuigd te zijn
dat West-Vlaanderen bij de komende
parlementsverkiezingen zal doorbreken en dat deze gouw, na een kwart
eeuw, weer in het parlement zal vertegenwoordigd worden.
Gemeenteraadslid dr Vic Anciaux
sprak namens de provincie Brabant
en bracht hulde aan de pioniers die

Voorzitter mr F. Van der Eist wenst Tolksvert. Mattheyssens, wiens 50e verjaardag
samenvalt met liet tienjarig bestaan der partij, geluk en overliandigt hem het
geschenk van het Hoofdbestuur. Op de voorgrond : mw Roosens, echtgenote vaa
onze senator, en volksvert dr. Leo Wouters.
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het was me weer het lekker jaartje ! kroesjtsjev buiten
en Johnson bleef dus prezident - en labour won
in engeland - pr.nses irene kréég haar don ,.. maar naar die aangepaste netels kon ik fluiten ...

Bert heeft het — mits een
gepast huwelijk en een keiharde zakelijkheid — met zijn
« Standaard » toch een héél
e "d geschopt !
Wie over de baronnenlijst
niet te spreken valt, is n a a r
he schijnt schoonbroer J a n neke Piers. Ook hij trouwde
verstandig en boerde goed
vooruit. Maar zal het nog een
tijd zonder kroontje moeten
stellen. Het lot kan wreed
zijn. Doe de koning dan al
een mosseischuit cadeau !

MAUL HALTEN

er komt wellicht een mlf met navo-schuiten,
een fors de frap van charles zónder euratom
en even later de chinese .superbom.
... maar naar kultuurautononiie kan ik nog fluiten

In
in
en
...

stan, in Vietnam sloeg men weer eens aan hot muiten
alabaina was een fikse rassenrel
belgié stemde unaniem de wet degrél.
maar naar een scheldetunnel kan ik nog steeds fluiten .

het was me weer het lekker jaartje, hier en buiten
ons land. maar is de vrede dan ook mijlen ver,
toch blinkt de hoop weer even in een kerstmisster.
,.. dus zal dio genes een keertje vrolijk fluiten ...

Evalenko — ge weet wd,
de socialistische proletariër
die als baas van het Ko endirectorium om en nabij het
miljoen per jaar verdient —
heeft de ambtenaren van zijn
administratie laten
weten
dat losliDpigheid over dienstzaken gestraft kan worden
met zes m a a n d m gevangenis
en hoge geldboeten.
Waarom die oekaze'
Omdat
het
MPW-blad
Combat in het bezit was geraakt van een lijst der met
sluiting bedreigde mijnen en
die lijst ook prompt publiceerde
We hebben zo de indruk dat
socialisten die opk immen
tot baas, zich al even goed
laten betalen als superkapitalisten en voor de rest ook
dezelfde « gemoedelijke »
omgang hebben met hun personeel als de snoodste geldhaai uit de werkeri van
Dickens zaliger.

« GEEN

AMNESTIE
Verleden zaterdag marsjeerden een vijftigtal Vlaams-nationale jongeren van Antwerpen naar Brussel om er aan
het koninklijk paleis een amnestie-adres te gaan afgeven.
Burgemeester
Cooremans
maakte zich nog eens belachelijk door deze «Mars op
Brussel ^ te verbieden, « zijn »
grondgebied te betreden.
De marsjeerders werden
dan ook door een fantastische
troepenmacht
opgehouden
aan de Brusselse stadsgrens.
Een afvaardiging, w o. onze
goede vriend Wim Maes,
marsjeerde door tot op het
koninklijk paleis, waar de
amnestie-brief werd overhandigd.

SPORTIEVE PRESTATIE
Het is vanwege deze marsjeerders niet alleen een schone daad van menselijkheid
geworden, maar tevens een
sportieve prestatie. De afstand
Antwerpen - Brussel
werd afgelegd in 8 u 30 minuten : over 52 km is dat ""een
Indrukwekkende prestatie.
Graag hadden we gezien
dat enkele universitairen zich
bij deze marsj hadden aangesloten.
Gebrek aan organisatie of
a a n belangstelling ?

WILLEM DE MEYER 6 5
"Verleden woensdag is Willem De Meyer 65 jaar geworden. Wie zou het de eeuwigjonge aangeven?
Slechts wanneer men zich
even buigt over de rezultaten van het werk van Willem
De Meyer, geeft men er zich
rekenschap van dat daaraan
vele, vele jaren van grote inspanningen en intense arbeid
voorafgegaan zijn : bijna een
halve eeuw staat Willem De
Meyer op het podium.
Hij is een der weinigen die
het heeft klaargespeeld, a a n vaard te worden in alle middens — van pastoors tot kolonels — zonder zijn ideeén
en zijn overtuiging ook maar
een duimbreed te hebben gewijzigd.
Samen met Karel Peeters
en Jef "Van Hoof was hij van
meet af aan betrokken bij
de Vlaams-nationale zangfeesten.
Wij wensen Willem
De
Meyer nog heel veel mooie
jaren in zijn zangbeweging,
Vlaanderen ten bate.

VERBAND »

Op 13 januari a.s. zal de
voltallige
drie-partijenkoramissie voor de grondwetsherziening de tekst van het akkoord bespreken. Op dezelfde
dag mag nu in de Kamermissie weer gesproken worden
over de zetelaanpassing.
Zoals men ziet hebben de
Vlaamse C V.P.-ers overschot
van gelijk : er is « helemaal
geen verband» tussen zetelaanpassing en grondwetsherziening. Dat de zetelaanpassing te berde komt op dezelfde dag als de definitieve be-
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spreking over de grondwetsherziening is natuurlijk « zuiver toeval».
Zonder bepaald bijgelovig
te zijn, geloven we niet dat 13
januari ons veel geluk gaat
bijbren'gen...

GEZINSPOLITIEK
« 't Pa^ieterke » van deze
week publiceert nog eens het
lijstje van een reeks politiekers, die op voorbeeldige wijze aan gezinspolitiek doen ..
ten bate van zichzelf.
' o Achiel Van Acker met
zijn goed geplaatste zonen.
Of Guy Cudell, BSP-burgemeester van Sint - Joost ten - Noode, wiens vrouw beheerder is van het Brussels
muziekkonservatorium.
Of minister Bohy, wiens
echtgenote
hoofdbibliotekaresse is van het par ement;
en minister Piet Vermeylen,
met een echtgenote als direkteur-generaal op Volksgezondheid. Of dochtertje Spinoy, notaris bij de genade
van haar proletarische afstamming.
Mooi stelletje en anti-klerikale variante op het oud
gezegde : « de paster zegent
eerst zichzelf ».

OP FLESSEN

« De Nieuwe Gazet » heeft
onthuld d a t de drie partijvoorzitters die samenkwamen
om de grondwetsherziening
te bespreken ten huize vaïi~
de CVP-voorzitter, er whisky
dronken van buitengewone
kwaliteit « especially bottled
for Paul Van den Boeynants »
— « speciaal op flessen getrokken voor VDB ».
Wie of wat er tijdens die
besprekingen speciaal op flessen getrokken werd dóór Paul
Van den Boeynants, laat zich
gemakkelijk raden : de Vlamingen.

MIJNWERKERS

Er is onrust bij de mijnwerkers. In Wallonië, m Limburg in Duitsland, in Nederland...
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Het « zwarte goud » wordt
stilaan de strop omgedaan
door de petroleum. Zulks
blijkt o.m. ook duidelijk uit
het statistiek] e dat "we onder
ogen kregen : in 1951 waren er nog 163.031 mijnwer-*
kers in dit land; in 1963 waa
dit aantal gedaald tot 86.326.
In Limburg kijkt men ongerust naar de toekomst.
Want Limburg is véél kwetsbaarder dan Luik of Henegouwen.

TAALGRENS

Tijdens de jongste besprekingen over de grond-^
wetsherziening en uit
de
perskommentaren en politieke verklaringen daarrond Is
duide'ijk gebleken, dat de
Walen nog altijd de hoop
koesteren de Voerstreek t e rug in te lijven en dat de
franstalige Brusselaars de
handen vrij willen houden
om Vlaams-Brabant verder
te verfransen
De franstalige imperialisten hébben de goede taktiek
beet : zij vechten op ver
vooruitgeschoven stellingen.
De V'aamse CVP-ers met
h u n beschaamd en bescheiden defensief kunnen daar
veel bij leren.
Of zij het ooit zullen?
Want vechten is niet alleen
een kwestie van
taktiek,
maar ook van temperament.

VERKIEZINGEN ?
Wanneer grijpen de eerstkomende
parlementsverkiezingen plaats ? Ten aller-,
laatste m mei 1965. Maar h e t
kan ook vroeger zijn.
In ieder geval in 1965. Zorg
er voor dat gi] de grote slag
van dichtbij kunt volgen :
henieuw uw abonnement op
de « Volksunie »
Leg het geld klaar, nu ! Of
indien dat reeds te laat Is
kunt u uw vergetelheid goedmaken door even het 'eesgeld
(220 fr) over te schrijven op
pre 1476 97 van Volksunie,
Brussel 1.
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BARON DE SMAELE
Naar verluidt zou de lijst
van kortelings te adelen Vlamingen ook de n a a m De
Smaele bevatten.

De amnebtie-marsjeerders kort na hun vertrek te Antwerpen.

OE VOLKSUNIE

BESCHEIDEN

BINDENDE KRACHTEN
In de berichten over Stanleystad en
de moordpartijen in de Oostprovincie
van Kongo-Leopoldstad werd een paar
keer de naam Ankusu genoemd. Wellicht
de voornaamste opstandige stam, die
vroeger met de Arabieren ijverig handel
dreef in negers en nu opnieuw blijk geeft
van durf en kracht. Daarbij komen ook
een volledig onbegrip voor het menselijk leven en het herleven van enkele
oude tradities. De Kongo-mensen (de
Bakongo) zijn verdeeld over KongoBrazaville, Portugees Angola en KongoLeopoldstad ; ook de machtige stam van
de Lunda (waartoe Tsjombe behoort) is
zo in drie verdeeld. Bij hen heerst bovendien de Keizer nog steeds over de gehele
(staatkundig verdeelde) stam. En nu
worden we dringend uitgenodigd, niet in
het minst te twijfelen aan het bestaan
van de Kongolese natie. Zelfs werden
visioenen geschetst van het éne Kongolese volk onder de éne Leider Lumumba...
Spreken over het Kongolese volk, zelfs
over de Kongolese natie is natuurlijk
niets meer dan officieel gepraat. Maar
wie zou durven beweren dat er, voorlopig althans, niet een zekere verbondenheid onstaan is door de voorbije 80 jaar
Belgische bezetting ?
De romantische Vlaamsgezinden beschouwden steeds hun beweging als een
dienst van het « volk » en volk betekende toen beslist iets anders dan de tamelijk uniform geworden bevolking waartussen we nu leven. Het volk was : het
kleine volk, dat priester Daens bv. uitdrukkelijk dienen wilde. Diezelfde
romantische Vlaamsgezinden spraken
echter niet over : de Vlaamse natie...
Wij trouwens ook niet !
Hoewel het woord natie, dat uit het

WIST U...
...wat het protokol voorziet
bij het overhandigen van eervolle onderscheidingen in t e genwoordigheid van de koning ?
Neen ? Welaan dan : « h e t
protocol voorziet het openen
en 't sluiten van de ban (wat

Latijn komt, oorspronkelijk wijst naar
een gemeenschap door geboorte, heeft
het toch in West-Europa een andere
betekenis gekregen. De Franse natie
bestaat uit zeer verschillende bevolkingsgroepen : de Zuid-Vlamingen en de
Basken, de Italianen van Korsica en de
Duitsers in de Elzas... Dat de Belgische
natie bestaat uit Vlamingen en Walen
mocht in 1958 op de Wereldtentoonstelling enkel na heel wat incidenten tot
uitdrukking komen. Naar ik hoor durft
nu echter de Belgische koning er voor
het eerst sinds het beruchte « Vlamingen, gedenk de Slag der Gulden Sporen,
Walen, enz. » weer publiek over spreken I
Tegelijk wordt dan natuurlijk verkondigd dat de wil tot samenleven van het
Belgische volk, of de Belgische Natie,
nooit sterker is geweest dan op dit ogenblik. Zoals iedereen weet is dit ook
bewezen door de reusachtige Non-Neenbetoging van vorig jaar 1
Administratief vormt « Kongo > nog
steeds een zekere eenheid ; op de landkaart en in de V.N. bestaat er zelfs helemaal geen twijfel. Door eeuwenlang
samenleven vormt Frankrijk ondanks
alle regionale verschillen een sterke
eenheid. Ook in België zijn er sterke
bindende krachten. Iedereen kan ze voor
zichzelf opnoemen. Maar zelfs velen van
hen die zich « Belg » noemen, voelen
zich vreemd als ze met die andere soort
Belgen te doen krijgen... Er is de verbondenheid die op school wordt aangeleerd, die op officiële stukken staat
afgedrukt; maar die niét vérder reikt.
Er is een bindende kracht; maar geen
vrije verbondenheid. Men is er niet
thuis.
Nemrod.

d a t ook moge zijn, n.v.d.r.),
dit laatste gepaard met het
uitvoeren van acht maten van
het Volkslied ». Wanneer de
koning vertrekt, komt de ban
(wat dat ook moge zijn,
n.v.d.r.) er helemaal niet aan
te pas : « men geeft het signaal Te Velde gevolgd van de
uitvoering van acht maten

De infra-strukturele toestand van onze
landbouwbedrijven - en zeker van onze
Vlaamse bedrijven - is vandaag niet
merkwaardig rooskleuriger dan hij gisteren was. Uit private en officiële publikaties blijkt zulks overduidelijk.
De elektrifikatie van afgelegen wijken
en afgezonderde hoeven, vordert slechts
zeer langzaam. En weliswaar werd voor
1964 in de begroting een vastleggingskrediet van 5 miljoen hiervoor voorzien,
maar het Comitee voor Publieke investeringen en, vervoer besliste ondertussen
dat van dit krediet slechts 2.326.000 F
mag gebruikt worden. Niet alleen is dit
dus, letterlijk en figuurlijk, « boerenbedrog >, maar het is op die manier
weinig waarschijnlijk dat einde 1966 de
elektrifikatie een voorbije zorg zal zijn.
Op het terrein van de waterbeheersingsproblemen is de toestand werkelijk
hopeloos. Er wachten in België nog ongeveer 220.000 ha waterzieke gronden
op sanering. Uit het regeringsverslag
over de evolutie van de land- en tuinbouwekonomie (1963-1964) blijkt, dat
« alle middelen moeten aangewend worden om zo vlug mogelijk tot de verbetering van een minimum van 20.000 ha per
jaar te komen ». Met andere woorden :
indien de regering haar doelstelling
bereigenkan - wat echter lang niet zeker
is en zelfs onwaarschijnlijk - gaat het
nog minstens 11 jaar duren vooraleer
het zover zal zijn. Maar wat, indien de
regering haar doelstelling niet bereikt ?
België telt op dit ogenblik, buiten ruilverkavelingsverband,
nog
ongeveer

van het Volkslied».
Deze en andere vaderlandse
subtiliteiten vonden wij in
het Bulletijn van parlementaire Vragen en Antwoorden,
waaraan baron Kronacker
zijn grote bezorgdheid voor
het behoud van de hele t r i kolore liturgie had toevertrouwd.

5.000 km landbouwwegen welke, min of
meer dringend, op verbetering wachten.
Tijdens de eerste negen maanden van
1964 slaagde de regering er in, 98 aanvragen om toelagen, verband houdend
met 334 km wegen, in te willigen. Niet
minder dan 99 aanvragen, welke aan
alle vereisten voldoen om ingewilligd te
worden, moesten opzij gelegd worden
bij gebrek aan kredieten. Aan dit tempo

Gepensioneerde beroepsmilitairen genieten van een
« bescheiden »
pensioentje.
Oordeel zelf : het gemiddeld
pensioen van een luitenantgeneraal bedraagt 422.914 fr;
voor een gener aal-majoor
wordt dat 377.968 fr en voor
een kolonel 322.801 fr. Deze
bedragen zijn te verhogen
met 7,5 %, kwestie van de
indeks.
U kunt nu zelf een rekensommetje maken als u weet
dat er 54 gepensioneerde luitenant-generaals zijn, 124
generaal-majoors en 426 kolonels.
Allemaal jongens die — hoe
is het in Godsnaam mogelijk?
— ontsnapten aan het « dulce est pro patria mori» en de
voorkeur geven aan een
« dolce vita » op onze kosten.

« BRUSSEL VLAAMS »
BEFEHL 1ST BEFEHL
Moordpartijen,
verkrachtingen en plunderingen zijn
in Kongo niet het «voorrecht»
van een der strijdende p a r tijen. Zowel de rebellen als
het nationaal Kongolees leger
maken er zich schudig aan.
Over de gruwelen van h e t
regeringsleger hebben we ons
om meer dan één reden bezorgd te maken : ten eerste
om humanitaire redenen; ten
tweede omdat België ter beschikking van dat leger technici heeft gesteld.
Uit het antwoord van^P.W.
Segers op een parlementaire
vraag van de heer Larock leren we dat « de Belgische of-

« Brussel Vlaams » is nog
altijd de populaire benaming
voor de Nederlandstalige uitzendingen van de B.R.T.
Zó Vlaams is dat Brussel
echter niet. Het blijkt over
het nieuws in Vlaanderen
vaak slechter geïnformeerd te
zijn dan de franstalige uitzendingen van de B.R.T.
Zo ook verleden zaterdag.
De franstalige radio-uitzendingen brachten tweemaal in
hun
nieuwsdienst
verslag
over de amnestie-marsj Antwerpen-Brussel. De nederlandse uitzendingen maakten
er zich van af met een enkel
zinnetje in het nieuws van 19
uur.

Een tastbare herinnering aan het 10-jarig bestaan der partij en
tevens een tastbare steun aan het strijdfonds voor de komende
verkiezingen : de bronzen gedenkpenning. Bestellen op ons
sekretariaat, per 1476.97 van Volksunie, Brussel L

waarmee onze landbouwers elke dag te
kampen hebben, schijnt de regering
Lefèvre-Spaak echter geen slapeloze
nachten te hebben. Bij de 1.796. miljoen
voor de gewone uitgaven en de 235 miljoen voor de buitengewone uitgaven van
de begroting van landbouw 1965, passen
dan ook enkele zeer pessimistische bedenkingen. Men ontkomt, bij het doornemen van dit begrotingsontwerp, inder-

GEEN SLAPELOZE NACHTEN
zal het dus nog meer dan 11 jaar duren
eer het in ons land met de landbouwwegen min of meer in orde komt.
De ruilverkaveling is traditioneel een
hopeloos hoofdstuk geworden. Reeds
vorig jaar hebben wij in de Kamer verklaard : « Indien men het tempo van
25.000 ha per jaar zou bereiken, gaat
het niet minder dan 32 jaar duren vooraleer de 800.000 ha te herverkavelen
gronden geheel herverkaveld zijn. Hoelang het met het huidig tempo zal duren,
zullen wij niet berekenen, daar het geen
zin heeft ». Niemand heeft ons toen
tegengesproken. Niets wijst er vandaag
op, dat het tempo in de nabije toekomst
merkelijk versnellen zal. Dus werkelijk :
hopeloos !
Van deze en d« veel aaaere problemen

ficieren In dienst bij het Nationaal Kongolees Leger ten
strengste de vergeldingsmaatregelen van dit leger tegenover de burgerlijke bevolking
afkeuren», doch dat zij
« slechts uitvoerders zijn van
onze politiek van bijstand in
Kongo ». Zij hebben dus «geen
eisen te stellen die zouden
kunnen leiden tot een door
onze regering niet gewenste
breuk ».
Voor een dergelijke «strengtechnische» houding, wars
van iedere bevoegdheid om
humanitaire « eisen » te stellen, werden al vroeger (verliezende) militairen om rekenschap gevraagd.
Onze regering die terecht in
Stan een humanitaire operatie liet ondernemen, heeft elders wel zéér eigenaardige
humanitaire opvattingen !

daad niet aan de indruk dat de offensieve landbouwpolitiek, met veel omhaal
van woorden door de regering enkele
jaren terug aangekondigd, was en is en
blijft : een offensief tégen de landbouwers.
Hoe legt men het anders uit, gezien de
hogervermelde en de niet-vermelde blijvend onopgeloste problemen, dat de
kredieten voor gewone uitgaven die
voor het dienstjaar 1964 toch nog 1.845
miljoen bedroegen, voor het jaar 1965
tot 1.796 miljoen teruggebracht zijn ? En
hoe verklaart men het dat de vastleggingskredieten voor buitengewone uitgaven, 618 miljoen voor het dienstjaar
1964, voor 1965 ineenschrompelden tot
235 miljoen ? Wat vorig jaar reeds veel
meer had van een aalmoes dan van een

begroting, werd nu met 49, respektievelijk met 383 miljoen verminderd !
We wachten met spanning op de uitleg van minister Heger, die zich vorig
jaar reeds in de meest onmogelijke verbale bochten moest wringen om uit te
leggen, hoe hij met het hem toegemeten
handvol geld de aangekondigde offensieve landbouwpolitiek ging voeren. De
bochten zullen dit jaar dubbel scherp
zijn, want hij moet niet alleen uitleggen
hoe hij met het beetje centen van zijn
begroting wonderen gaat verrichten,
maar hij is ons bovendien een verklaring
schuldig over het feit dat wij dit jaar
van zijn offensieve politiek niets hebben
gezien.
Of gaat hij ons deze keer bij de neus
trachten te nemen door alleen te praten
over de Euromarkt-perikelen en devoot
te zwijgen over binnenlandse mizerie ?
Ook wij zijn begaan met de Europese
landbouw-problemen, maar zeker niet
met verwaarlozing van wat de Vlaamse
boeren iedere dag aan moeilijkheden
kennen en blijven kennen !
Onze landbouwers .jvorden voor hun
trouw aan de G.V.P. slecht beloond. Over
enkele maanden krijgen ze echter de
kans om hun politiek doorzicht te bewijzen, de C.V.P. op de passende manier
van antwoord te dienen en Volksunie te
stemmen. Hopelijk gaan ze massaal van
de hun geboden kans gebruik maken.
De Vlaamse landbouw heeft er alle
belang bij I
dr. H. van Leemputten.

— DE VOLKSJNIE

nen, gelijk de Vlamingen het
met Hitler deden bij de a a n vang van de oorlog 40-45 ».
De heer Migeotte hoort
thuis in een andere kolonie
dan d^e van Den Haan !

MOU-LENWERK

Op 14 december bezocht eerste-minister Lefèvre de Kempen. Te dier
gelegenheid werd door de Kempische Volksunie op grote schaal een
pamflet uitgedeeld, waarin de verwaarlozing van de Zuider-Kempen
en de vertroeteling van de Borinage op striemende wijze werden
aangeklaagd : hier nauwelijks 80 miljoen, daar 8 miljard. Bovenstaande foto van de « woestijn van Geel-Punt » - een troosteloos leeg
industrie-terrein - prijkte op het pamflet. ledere gelijkenis tussen
de hoge bezoeker en ide grazende viervoeter is louter toevallig...

LINKS
Onze lezers herinneren zich
misschien nog de polemiek van
Reimond Mattheyssens met
h e t socialistisch weekblad
« Links •», Onze verkozene had
er «Links» een verwijt van
gemaakt dat het blad het federalisme stiekem overboord
h a d gegooid na het zg. vergelijk der socialisten, dat
toegevingen aan de Walen
behelst in ruil voor het verzaken aan het federalisme.
Op het socialistisch kongres
van zondag vóór een week,
werd aangenomen dat medewerking aan Links onverenigbaar is met het lidmaatschap
van de B.S.P. De jongens van
« Links » zijn op het kongres
verschenen met de strop om
de hals. Zij bekenden deemoedig dat zij vergissingen
hebben begaan wanneer zij
de partij aanvielen. Zij hebben in hun blaadje geschreven dat zij steeds trouw geweest zijn aan het v e r g ^ j k .
I n hun laatst verschenen
nimimer sommen zij weer een

waslijst op van wat zij nu
weer gaan verwezenlijken.
Federalisme wordt niet eens
meer vermeld. Deze marxistische mondhelden zijn door
de knieën gegaan voor h e t
geblaf van een grove, leeghoofdige schreeuwer als Van
Eynde. Arme rode revolutionnairen van kauwgom.

« Le Soir » heeft met 'kennelijk plezier een intervieuw
afgenomen van generaal Letor, voorzitter van de Beheerraad van het Atoomcentrum
te Mol.
De generaal bevestigde aan
het Brussels blad dat in het
Atoomcentrum de benoemingen gewoon verder gaan zonder veel acht te slaan op het
taalevenwicht. Hij bekloeg
zich tevens over de onvriendelijke houding der Molse
bevolking t.o.v. de Franssprekenden.
Zo weten we dus weer eens
uit onverdachte bron dat de
« flamingant» Spinoy in Mol
m a a r laat begaan, zonder
zich te bekreunen om zijn
vroegere beloften en verbintenissen.
Generaal Letor is op de
koop toe blijkbaar nog verbaasd over de houding van de
bewoners van Mol. Wat dacht
hij anders ? Dat de Kempen a a r s gediend zijn met de
komplimenten van de rassisten die hen met misprijzen
bejegenen ?

gemaakt dat C3 % van de
Smaele-lezers een elektrische
koffiemolen hebben, 57 % een
elektrische wasmachine, 46 %
een T.V.-apparaat en 48 %
een eigen wagen.
Hoe groot het % is van de
lezers die in verkiezingstijd
hun
«Standaard»
slechts
doornemen na maaerzout te
hebben genomen, wordt ons
v/ijselijk niet verteld.

licht zal brengen en we wensen onze Kortrijkse vrienden
— evenals onze medestrijders
in de andere gemeenten waar
nieuwe verkiezingen plaatsgrijpen — veel succes bij hun
zware taak. Voor hen zullen
het immers in nauweliiks een
half laar tiids drie kieskampanjes worden !

VOLHARDEN
HERKIEZING
In de loop der komende
weken zullen in verschillende
gemeenten van het land de
kiezers opnieuw ter stembus
moeten om het werk van 11
oktober nog eens over te doen.
Ook in Kortrijk is dat het
geval. Onze lezers zullen zich
herinneren dat de Volksunie
in deze stad samenwerkte met
de lijst Coussens. Op deze
lijst werden zes kandidaten
verkozen, waarvan de helft
van de Volksunie.
Dit was een reusachtig
succes, mede gelet op het feit
dat de lijst Coussens onvolledig was.
We zijn er van overtuigd
dat de herkiezing 'n versterkt
Volksunie-tendens aan het

Indien de B S.P.-leiding één
enkel ogenblik de illuzie
mocht gekoesterd hebben d a t
zij met h a a r jongste p a r t i j kongres de genadeslag gaf
aan de socialistische opposanten, zal ze deze illusie in-^
middels wel reeds hebben
laten varen.
Niet alle rebellen zijn bereid, even platte broodjes te
bakken als de meerderheid
der redakteurs van « Links >,
In sommige Vlaamse federaties blijft een zeer grote ma-i
laise heersen, zo bv. te Aalst.
In Wallonië gaan de geor-i
ganizeerde rebellen rustig h u n
gang; te Luik bv. blijven de
A.B.V.V.-ers de M.P.W. steunen.
De B.S.P. gaat een kwade
verkiezingsperiode tegemoet...
I

STATUS

OPVOEDEND
Het maandblad «De Brusselse Post» wist in zijn jongste nummer te berichten dat
er te Den Haan-aan-Zee een
officiële schoolkolonie gevestigd is, waar — natuurlijk in
het Frans ! — aan buitengewoon stichtend en opvoedend
geschiedenisonderwijs
wordt gedaan.
Het Brussel blad citeerde
uit een « syllabus histoire >
van een zekere Migeotte het
volgende (vertaling van ons):
< De Menapiërs boden geen
weerstand en zij verbonden
zich vrijwillig met de Romei-

Het Amerikaanse weekblad
< Time » brengt iedere week
een reklame-tekst voor zichzelf. Gewoonlijk is dat een
vraag over de sociale status
van de Time-lezers. Zo bijvoorbeeld : «Hoeveel % van
de Time-lezers bezitten een
tweede en' een derde auto ? >.
Het antwoord brengt dan
steeds het zogenaamde bewijs, dat Time-lezers
bijna
allemaal steenrijke, machtige
en verstandige mensen zijn.
« De Standaard » heeft ten
bate van h a a r reputatie en
advertentiebedrijf deze formule overgenomen. Het blad
heeft ons uitvoerig duidelijk

KRQNIEK DER ZELFSTANDIGEN
Bij de bespreking van de begroting
van Middenstand, heeft Reimond Mattheyssens namens de Volksuniegroep het
•woord gevoerd.
Hij begon met de economische betekenis van het kleine en middelgrote bedrijf
te onderstrepen. Hij betoogde dat deze
hedrijven een belangrijke bijdrage leve»en tot de welvaart van de gemeenschap.
Hij haalde statistieken aan waaruit
Vleek dat dit soort bedrijven 96 % uitmaken van de totaliteit. Hieruit vloeit
voort dat zij een massaal gedeelte van
de loontrekkenden te werk stellen. De
«elfstandigen, al of niet werkgevei», vormen 22 % van de bevolking. Uit deze
gegevens, zo besloot onze woordvoerder
terecht, blijkt de grote economische en
Bociale betekenis van de « middenstand >.
Hij onderzocht vervolgens wat de
regering doet voor deze sociaal-economisch belangrijke bedrijven, en wat
voor de bedrijfsvoerders en de zelfstandigen in het algemeen.
Spreker kloeg het feit aan dat het
departement van .« Middenstand t niet

meer beschikt over de dienst tot opvoering van de uitvoer; deze behoort nu
tot Buitenlandse Handel. Na de mislukking van de handelszending door minister Van den Boeynants, met het prinselijk echtpaar als publicitaire blikvanger,
vernemen wij alleen optimistische verklaringen bij het verlaten van het
vliegtuig, maar geen becijferde resultaten. Het krediet aan de middenstand,
zo vervolgde spreker, ligt te hoog en
hij verwees in dit verband naar een
interpellatie van een lid van de regeringspartijen zelf. Hij erkende dat er
nuttige initiatieven waren genomen voor
de beroepsopleiding, maar drong aan op
een groter aantal vormingscentra.
Reimond Mattheyssens hekelde scherp
de regering die te kort komt inzake
beteugeling van de loyale konkurrentie
vanwege sommige grootwarenhuizen,
grote firma's of zelfstandigen. Hij nam
het confectiebedrijf als voorbeeld, waar
weken vóór de toegelaten soldenverkoop
oneerlijke handelaars, onder allerlei
handige slagzinnen, binnen de letter van
de wet deze ontduiken. De inspectie-

Tussen de genodigden op het Feestmaal verleden zondag : de
Noord-Nederlander en Vlamingenvriend dr. P.C. Paardekooper,

diensten zijn ontoereikend en bovendien
onvoldoende wettelijk gewapend. De
regering heeft tot plicht de overgrote
meerderheid van de handelaars te beschermen tegen de knoeiers. Hij vroeg
wanneer het ontwerp betreffende de
beteugeling van de oneerlijke ctfticurrentie in bespreking komt. Onze woordvoerder maakte reeds vooraf voorbehoud
voor de andere beschikkingen van het
wetsontwerp, waarin de prijzenpolitiek
wordt behandeld.
Onze verkozene beklemtoonde dat
onze bezorgdheid speciaal gaat naar het
kleine bedrijf. Welnu, het kleine bedrijf
wordt vooral zwaar belast door de
R.M.Z.-bijdragen, waardoor zijn concurrentiemogelijkheden worden beknot. Hij
bepleitte een compensatiestelsel, waardoor de bedrijven met maximum 4 werknemers, een vrijstelling van 25 % op de
R.M.Z.-bijdragen zouden genieten. Deze
vrijstelling zou worden vergoed door
een verhoging van 3 % voor de bedrijven met meer dan 50 werknemers. Aan
bedrijven van 5 tot 50 werknemers zou
voorlopig geen vrijstelling worden toegestaan.
Reimond Mattheyssens behandelde uitvoerig de sociale voorzieningen. Hij
kwam op voor de volledige gelijkstelling van de kinderbijslagen voor zelfstandigen met deze van de loontrekkenden. Hij wees erop dat de zelfstandigen
bovendien zelf bijdragen betalen. Hij
was van mening da de gehele gemeenschap hiervoor moet opkomen, vermits

de demografische politiek een gemeenschapsbelang is.
Spreker sprak zich vervolgens uit voor,
verbetering van ' de verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit. Democratie betekent, zo verklaarde hij, gelijke
kansen voor allen, dus zeker gelijke
kansen op gezondheid voor allen.
Het pensioen voor de zelfstandigen
noemde hij onwaardig van een welvaartstaat. Het is onduldbaar en onrechtvaardig dat mensen die economisch nuttig
zijn geweest, moeten verkommeren in
hun oude dag. Hij onderstreepte dat het
pensioen volkomen ontoereikend is en
hij stelde de onmiddellijke verhoging tol
36.000 fr. Hij heette dit bedrag verantwoord want voorgesteld door een deskundige, verhoogd wegens de stijging
van de levensduurte, niet demagogisch
want voorgesteld door een oud-minister
en huidig minister. Hij zei spottend tot
de Kamer, dat het een voorstel was
ingediend in 1959 door de huidige
minister van Sociale Voorzorg, die de
pensioenen tot zijn bevoegdheid heeft.
Onze volksvertegenwoordiger brak eea
lans voor de afschaffing van het onderzoek der bestaansmiddelen, dat hij on«
rechtvaardig noemde, discriminatoir, en
een aansporing tot verspilling. Hij kwam
tot slot op voor een basispensioen zonder
onderzoek voor allen. Hij zei dat zijn
groep elke sociale maatregel zal steunen
die de werknemers ten goede komt, maar
hij wil die sociale bezorgdheid idtgebreid
zien tot de zelfstandigen. Dat is echts
sociale politiek, zo besloot hij.
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(vervolg van blz. sy
'(schoolstrijd), terug gezag en geloof
kon vinden, dan is dat hoofdzakelijk
aan hem te danken ! ».
,
Spreker herinnerde verder aan de
vele jaren van trouwe vriendschap
met Wim Jorissen, die wonderen van
aktiviteit aan de dag legt voor de
uitbouw en doorbraak van de partij.
De Volksunie, aldus Rudi Van der
Paal, staat open voor alle bewuste
Vlamingen. Ik geloof dat ieder van
ons akkoord gaat om bepaalde voorstellen en formules te onderzoeken
met het oog op de nakende parlementverkiezingen, maar wij zullen
nooit dulden dat men rake aan de
eenheid van de partij, want die eenheid is ons heilig, niet omdat wij
deze partij als een doel OD zichzelf
beschouwen, maar wel omdat wij haar
beschouwen als het sterkste middel,
dat op dit ogenblik bestaat, om deze
ontvoogdingsstrijd zegevierend te beëindigen.

te leiden; wat moet het dan zijn, diegenen aan te voeren die opstappen
achter die ene leeuwenvlag van de
Volksunie» zo zegde de spreker die
dan overschakelde op Wim Jorissen
« de grote energiebron van de partij »

Hij vergeleek de Volksunie bij
Jonge verloofden, die steeds uitermate hun best doen om er zo goed
mogelijk uit te zien en om zich van
hun beste zijde te laten kennen. Zo
ook moet onze partij zich steeds van

vierde
haar
tiende

vertrouwen
Guido Deroo,
gemeenteraadslid
te Gent, bracht de groet uit OostVlaanderen en herinnerde eveneens
aan de harde pioniersjaren, aan de
grote dagen van strijd. Hij herinnerde tevens aan de traditie van de
Vlaams-nationale beweging in zijn
provincie en verzekerde tot slot
plechtig dat bij de volgende parlementsverkiezingen Oost-Vlaanderen
evenveel vertegenwoordigers naar
het parlement zal zenden als er
thans voor de hele Volksunie zijn.
Na een bloemenhulde aan Mevr.
Van der Eist en Mevr. Wim Jorissen
was het dan de beurt aan Drs De
Graeve, provincieraadslid, die de
groet bracht namens Limburg Hij
dankte de aanwezigen uit de «verre»
provincie en belichtte de geest die
thans in Limburg heerst. Hij vestigde ook de aandacht op de Voerstreek
en kloeg m dit verband het Limburgse provinciebestuur aan dat van een
ongehoorde laksheid getuigt inzake
de Voerstreek. Hij bracht nog eens
in herinnering dat ook de Plat-Dietse streek bij het Nederlandse taalgebied behoort en schetste vervolgens de ekonomische toestand in zijn
provincie, die er niet zo erg rooskleurig uitziet.
Tot slot zeide spreker dat Limburg
met de juiste taktiek de verkiezingsstrijd zal ingaan, namelijk de bundeling van alle Vlaamse krachten om zo
ook in Limburg door te breken. ,
De toespraak van EP. Van de Walle
stond in het teken van het optimisme Hij huldigde vooreerst de leiding
die Mr van der Eist geeft : c Als prior
is het mij reeds geen sinekuur een
patersgemeenschap van een tachtig
man altijd naar ieders tevredenheid

de volksunie

verjaardag
Tijdens zijn geestige toespraak parodieert E. Slosse prezident De Gaulle, Rechts
Rudi van der Paal en mvr. Van Leemputten, links Toon ran Overstraeten.

geestdriftig jubelfeest te antwerpen
« Dank Wim om uw geweld, uw
doorzettingsvermogen, uw moed » aldus Pater Van de Walle.
Rudi van der Paal werd door hem
een intrigerend iemand, een sfynx,
een raadsel genoemd, « maar ais
puntje bij paaltje komt is hij voor
iedereen de grote vriend » en dat is
de grootste lof die wij iemand kunnen toezwaaien want het behelst de
onmisbare trouw >. Hij dankte Rudi
en betrok in deze hulde ook moeder
Van der Paal.
Pater Van de Walle brandde eveneens wierook (zonder daarom klerikaal te doen) voor de felle strijders,
d« zogenaamde « kleine man > zonder wie er niemand zogezegd «groot»
zou kunnen zijn, de strijders van
elke dag en van menige nacht, de
mannen van het « vuile werk ».

Wim Jorissen aan het woord. Van 1. n aar rechts : volk&vert. mr. D. Deconinck,
mw. Deconinck, mw. Mattheyssens, volks vert. mr. F. Van der Eist, mw. Wouters,
des. Maurits Coppieters.

haar beste kant laten zien, niet om
te verleiden maar om te winnen.
Tal van buitenstaanders zijn thans
gewonnen voor onze gedachte, maar
wachten af. De Volksunie zou die
krachten moeten gaan opzoeken.

tjenjarenpian
Zoals steeds uitbundig toegejuicht,
kwam dan Wim Maes aan het woordHij herinnerde eveneens aan de
moeilijke doorbraaksjaren, de plaktochten, de kolportages, de dagen
van spot, veroordeling, plagerijen en
gevangenis. Hij sprak zijn dank
uit t.o.v. de kerels die hiervoor
steeds in de bres hebben gestaan,
dank ook aan hen die zonder morren < steeds financieel hebben gesteund, de boeten betaald en de gerechtsonkosten ». « Wat wij gedaan
hebben was steeds gedaan met het
doel de partij en de Vlaamse strijd
te dienen» zo zegde de spreker die
een brief voorlas welke hij ontving
tijdens zijn verblijf in de Brugse
gevangenis en daarna de onvoorwaardelijke trouw toezegde — namens de propagandisten — aan de
partij en het hoofdbestuur, en de
steun van d© « mannekens » bij de
strijd voor de parlementsverkiezingen in mei.
Etienne Slosse, zoals steeds even
geestig als tafelredenaar, parodieerde achtereenvolgens De Gaulle, pater Brauns, LB. Johnson, Wim Jorissen, Van der Eist en Rudi van der
Paal, herdacht op zijn humoristische wijze de oprichting van de
Volksunie en gaf een reeks gedichten (door hem aangepast en geschaafd) ten beste van groten uit de
Nederlandse taal als Hadewijch, R.
De Clercq, GezeUe e.a.
Wim Jorissen, algemeen sekretaris,
kwam vervolgens aan het woord en
riep op tot de komende strijd :
« Onze blik moet meer op de toe-

komst gericht zijn dan op het verleden De Vlaamse herleving is niet»
het werk van de Volksunie alleen.
Stichting Lodewijk De Raet, Vlaams
Aktiekomitee, Vlaamse Volksbeweging e.a. hebben er hun deel toe bijgedragen. De Volksunie heeft echter juist gezien dat de strijd uiteindelijk wordt uitgevochten op partijpolitiek vlak. Zij heeft van meetaf
aan ingezien dat de Vlaamse achterstand en de Vlaamse achterstelling
zo klaar zouden worden dat iedereen
die niet blind was het zou zien Het
mistgordijn van ko'laboratie, koningskwestie
en
schoolvraagstuk
heeft dit niet blijvend kunnen wegstoppen ».
« Waneer wij bij volgende parlementsverkiezingen de derde partij
kunnen worden in Vlaanderen, dan Is
het eerste stadium bereikt en kunnen we aan een tweede tien jarenplan
beginnen, dat de eigen aanbreng van
onze generatie aan de Vlaamse Beweging zal vormen. Voor 14-18 was
de Vlaamse Beweging nog uitsluitend beweging, geen partij. Tussen
beide wereldoorlogen werd een
Vlaamse zweeppartij in het leven
geroepen ».
(zie vervolg op blz. 10).

inrichtend
komitee
Inrichtend komitee Jubelfeestmaal 10 jaar Volksunie : Rudi
Van der Paal, Rudi Degryse, V.
Peeters, Piet van Dooren, Maurits
van den Elsken, J. Uytterhoeven,
H. Haazen, Jw Paula Dillen, Jw
Dujardin, W. Maes, Staf de Lie.
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In zijn Kerstboodschap van 1949, bij de opening van het Heilig Jaar, deed
Paus Pius XII een oproep tot de leiders van alle landen om in brede geest
van kristelijke verzoening een enide te maken aan de gevolgen van de straffen voor politieke misdrijven in de oorlog De houding van velen die onverzoenlijk bleven noemde hij : < een tragisch bewijs van het verraad aan de
kristelijke geest». Zoals indertijd voor de encycliek Rerum Novarum, bleven
ook bij ons de zich kristelijk noemende regeringsleiders doof voor deze pauselijke oproepen.
Sindsdien werd het een jaarlijks weerkerende ceremonie dat de man van
dienst in het kerstnummer van kristelijke kranten zijn amnestie-oproep deed.
Het bleef allemaal zonder veel gevolg. De kinderen van de duisternis bleken
sterker dan die van het Licht.

f
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van
UT de r.^Zopas werd in ons land de wet
goedgekeurd waarbij na 20 jaar de
straffen verlengd werden voor mensen die reeds jaren in het buitenland
wachten, velen wellicht om in stilte
te komen sterven in hun land.
Onrecht dat te lang bestendigd
blijft lokt nog amper reaktie uit. Het
was zonder veel geestdrift dat we de
map met titel < repressie en amnestie » bovenhaalden, beginnend met
knipsels uit onze studententijd die nu
reeds vier jaar beëindigd is Wij hadden er jaren in geloofd, maar konden
nu nog amper glimlachen om het gejammer van Lode Kiebooms, schrijver van dienst in de rubriek « oplossing van de repressie » Zo in bijeengebonden knipsels wordt dat eerder
komisch
We vonden er ook de verslagen,
moties, foto's van de aktie gevoerd in
1959 door het Katoliek Vlaams Hoogstudentenverbond (K.V H V ) te Leuven onder de hoofding * Gust Gij sen
vrij ». En plots kregen we lust om
een Kerstverhaal hierop te baseren.
Een echt gebeurd verhaal, dat wij zelf
helemaal hebben meegeleefd. Een
verhaal van « goede wil» van ouderen, gesteund of voortgedreven door
het entoesiasme van jonge mensen
met als resultaat dat voor een jonge
huisvader de Kerstmis 1959 niet in de
gevangenis, maar bij vrouw en kind
kon doorgebracht, met als gevolg ook
dat wijzelf als studentengemeenschap
in Leuven nooit zo'n echt-beleefde
kerstviering hebben meegemaakt.

"rome of moskou"
Het verhaal past ook in een blad
van een Vlaams-nationale partij. Wat
blijkt uit de hele geschiedenis van de
Vlaamse beweging, wat blijkt uit de
opbouw van de Volksunie na de oorlog hebben we daar persoonlijk vastgesteld. Namelijk hoeveel enkele
mensen, die weten wat ze willen en
gedreven worden door een grote bezieling, ondanks alles kunnen berei-

ken in een klein landje als het onze.
Gust Gijsen i Herinnert ge U de
naam nog die 5 jaar geleden in de
krantenkoppen kwam ? Wellicht niet.
Zijn verhaal begint lijk dat van zovelen in die geladen jaren voor de
oorlog. Gust was van Berlaar in de
Zuider-Kempen, half landbouwdorp,
half kleinindustriedorp. Een gewillige
jongen, B.J.B.-er,
missie-ijveraar,

EEN POLIT
groeide hij op in het anti-kommunistische klimaat dat de Kaïolieke
Aktie kenmerkte in de jaren '36-'40.
Het was geen obscuur Heipastoortje
maar Kardinaal Van Roey zelf die in
een herderlijk schrijven de Spaanse
burgeroorlog een godsdienstoorlog
noemde. « Een strijd op leven en dood
tussen het goddeloos kommunisme en
dè kristelijke beschaving van onze
aloude Westerse landen». «Rome of
Moskou » was de leuze die in die jaren
een vooraanstaande kanunnik uit de
K.A lanceerde
Hitler-Franco-Mussolini was net
trio dat in Spanje de strijd tegen het
rode front had gevoerd Handig wierp
Hitler zich op m 1941 als de a a n voerder van de « Europese kruistocht
tegen Moskou ». Gijsen behoorde tot
die kristelijke Vlamingen, waarover
prof.
Magister
Louis
Janssens
schrijft : < Onder invloed van de a n ticommunistische propaganda, vóór
de oorlog hoofdzakelijk gevoerd door
katolieke middens, hebben vee! jongens in 1941 gemeend dat een ideologische oorlog volgde op de nationale oorlog en dat te gemakkelijker
omdat het Belgisch leger niet meer
betrokken was in de militaire operaties Het zou onrechtvaardig zijn de
Oostfronters in blok te veroordelen,
daar er spraak kan zijn van een wer-
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kelijk idealisme dat wij zelf voor de
oorlog hebben helpen wekken ».
Te jong, toen de werving begon voor
het Oostfront,
verkocht Gust antikommunistische brochuren zoals hij
vroeger missieaLmanakken verkocht.
De rechtbank heeft hem later geen
enkel persoonlijk feit ten laste gelegd.
Integendeel bleek het dat hij werkweigeraars verwittigde, toen de feldgendarmen opsporingen deden.
Wanneer einde 1943 in het grote offensief de Russische vloedgolf over
Oost-Europa spoelde, vroeg Gust zich
niet af of het « moment nog gunstig»
was Hij werd vrijwilliger in de strijd,
die eindigde in de rokende puinen van
Berlijn en die bestendigd werd in de
koude oorlog, versteend in de muur
dwars door de vroegere Duitse hoofdstad
De rest van het verhaal is een van
de vele gelijkaardige verhalen tijdens
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de gekheid van een repressie die losbarstte over België in de jaren dafl
dit land drie kommunistische miniS''
ters telde.

levenslang
Als jurist walgen wij over een g e recht dat m 1948 een minderjarige
jongen bij verstek diert veroordelen
tot de doodstraf «om in oorlogstijd
de trouw van de burgers jegens ko-<
ning en vaderland te doen wankelen».
Terwijl op datzelfde ogenblik P n n s
Karei nog steeds regent was omdafi
Leopold III met door 's vijands t o e doen, maar door Belgische poUtiekers
belet werd terug te keren naar België.
Veroordeeld om « de wapens te h e b ben opgenomen tegen een staat (Rus-«
land) die zelfs afgezien van een verdrag van bondgenootschap oorlog
voert tegen 'n staat waarmee België
zelf oorlog voert». De rechtbank,
samengesteld uit franskiljonse krijgs-»
auditeurs, besloot haar vonnis « g e zien de feiten bewezen zijn en er geen
verzachtende omstandigheden be-"
staan, docb daar de beschuldigde nog
geen achttien jaar was toen hij zijn
misdaad begon, oordeelt de Krijgsraad dat de doodstraf dient omgezet
in 'evenslange dwangarbeid ».
Het is voor mensen üit onze jongere generatie ongelootlijk. Maar wij
vertellen geen smoesjes; het vonnis
ligt hier voor ons. Zo werd over he^
geval Gijsen « recht» gesproken lü
1948 toen onze Sovietse * vrienden ^
reeds volop bezig waren Berlijn té
blokkeren, toen Pol-Henri Spaak zijr^
bekende antl-kommunistische red^
had gehouden : « Nous avons peur >.
Korea totaal verwoest. Indo-Chinai'
in kommunistische handen. Russische^
tanks die de Hongaarse opstand neer-i
sloegen. De wereld was zoveel jareü
voortgedraaid. Gust, ondergedoken en!
getrouwd in Duitsland, zat er nog
steeds met de gevolgen van een straf,
waarvoor in alle omringende landed
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reeds lang amnestie was. Begin 1959.
Zijn vader werd ziek. Gust kwam
klandestien over om zijn 13-jarige
broer te heipen op de hoeve.
Verkeerde wetten worden door het
rechtsgevoel van het volk verbeterd.
< De terdoodveroordeelde » : iedereen
in Berlaar wist dat hij er was. De
plaatselijke officiële personen sloten
genadiglijk de ogen. Wie wil de mensen nog tegenkrijgen voor zo'n geval,
zoveel jaren na de oorlog ?

oorloysyeklieid
Maar ondertussen was de repressie
een administratieve gekheid geworden. Door zijn repressievonnis bij
verstek was Gust zijn Belgische nationaliteit verloren. Zijn Duitse vrouw
werd daardoor ook statenloos en kon
In 1959 niet overkomen met hun
zoon, omdat zij... geen Duitse meer
was Inderdaad, de vroegere vijand
was bondgenoot geworden en in 1959
konden Duitsers gewoon ons land
binnen, statenlozen niet. Zo was die
oorlogsgekheid uitgedeind.
Toen kruiste het pad van Gust Gijsen onze Leuvense studentenwegen.
Onze studievriend en partijgenoot
Walter Luyten van Berlaar maakte
samen met ons in die jaren de Leuvense studentenwereld onveilig. Als
voorzitter van de studiekring van het
verbond stond hij mee vooraan in alle Vlaamse akties die van uit Leuven
.werden gevoerd.
Pessimisten voorspelden dat hij
€ met zi]n zwart kopke nog wel eens
tegen de muur zou lopen ». Hij was
h e t die tegen het geval Gust Gijsen
was gebotst Van dan af kende hij
geen rust meer en liet ons met meer
m e t rust.
Maar de wetten waren onverbiddelijk.. Het was onder de regering
Eyskens (C V.P.-liberalen). In het
sleutelplan van Gaston was blijkbaar
geen sleutel voorzien om de cellen na
zoveel jaren open te gooien De liberaal Merchiers, vlaminghatend Gentenaar, was onhandelbaar. C.V.P volksvertegenwoordiger
Kiebooms
ging eens klappen met de minister.
Die kon niets doen of Gust moest zich
komen gevangen geven « Maar zo'n
gevalletje zouden ze op enkele weken
wel oplossen » aldus de volksvertegenwoordiger na de ministeriële belofte
'ondertussen 'iep Walter Berlaar af
sa in met een oolltleke gevangene,
Hubertlna Aretz, drie jaar koncen-

I

tratiekamp voor het verbergen van
Joden maar sinds jaren op de bres
om de oorlogsgevolgen in alle richtingen te verzachten. Zij kregen een
prachtige petitielijst bij elkaar van
Berlaarse vooraanstaanden die dan
de minister schreven « dat Gust de
simpatie van de bevolking behouden
had. Ondergetekenden zijn overtuigd
dat ziin terugkeer in de gemeente
m e t de minste beroering zal verwekken en zij vragen dan ook eerbiedig
dat hij zo spoedig mogelijk zou worden in vriiheid gesteld ».
Het werd een prachtige lijst De
hele dorpsgeestelijkheid ondertekende, de voltallige gemeenteraad
(de
leden van de partij Lambrechts, de
drieledige B S P.-oppositie, de onafhankelijke Katolieken). Verder vooraanstaanden uit oudstrij dersverenigingen, geneesheren en andere notabelen van de gemeente : de eensgezindheid van een heel dorp.

weerstand teyen
Het werd Pasen, het werd Pinksteren. De weken en de maanden gingen. Het kon de minister blijkbaar
allemaal niet veel schelen. Walter
werd van langsom woester. « Ik heb
die jongen beloofd, alles in het werk
te zetten om hem vrij te krijgen >
trachtte hij de verbondsleiding aan
te sporen. Maar mei en juni bracht
het grote onderduiken in blok- en
examenkoorts. Walter trok trouw
naar de centrale gevangenis te Leuven om zijn dorpsgenoot op te beuren, gevangenis waar die kristelljke
boerenzoon ging « heropgevoed » worden tussen kwalijke nunimers als de
beruchte moordenaar Maes van de
Kalmthoutse heide.

H
li ^^^^^^^
Kiebooms gaan vragen hoe het nu zat
met die enkele weken die bijna zeven maanden geworden waren. Brave
Lodewijk had gezegd : « We kunnen
niets meer doen, de weerstand is tegen ».
Sinds de betoging te Antwerpen
wilde de adviesraad van de weerstand
niet meer vergaderen en kon dus
niemand vrijgelaten worden, volgens
Kiebooms. « We moesten nu maar afwachten, tot het gekalmeer-d was».
Toen heeft onze studiekringvoorzitter
de ontgoocheling van zijn leven gehad. Hij stelde voor aan Kiebooms
dat de studenten te Leuven zouden
betogen voor Gust Gijsen. «Nee, dat
zeker n i e t ! Want dan zou de a a n dacht van de weerstand juist op Gijsen getrokken worden >. Dan is Walter losgebarsten: de taktiek van langs

peringen ? » Hoofdvogel schoot « De
Gazet van Antwerpen» af; zij nam
letterlijk de passage over waarin
stond «de brave volksvertegenwoordiger bekent zijn onmacht» en gaf
zodoende ongeweten haar medewerker Kiebooms een veeg uit de pan.
Zelfs de « Libre Belgique •» behandel 'e
de zaak. Toen was de kring gesloten.
De studenten waren klaargestoomd
voor een betoging, aa'^gekondigd als
« Uw kranten kloegen het schandaal
aan van het gevangenhouden van
Gust Gijsen, landbouwerszoon uit
Berlaar enz. » De studenten konden
en wilden nu marsjeren, gemanipuleerd vanuit de katakomben van de
studiekring. Op het Verbondshuis zaten we allemaal met een Gust Gijsenkompleks. Wie 's nachts gaan rollen
was, murmelde in zijn dronkemans-

GUST EN DE STUDENTE
Na de grote Amnestiebetoging te
Antwerpen in september '59 zien we
« Gustje » Luyten, zo noemden we
hem ondertussen, Leuven nog binnenstomen. Hij kookte. Hij was bij

het achterdeurtje, In stilte en met
voorspraak bij de minister was toch
mislukt. De slapende honden waren
toch wakker geworden. Dan maar
langs de voordeur. Ze inbeuken desnoods. We zouden eens zien of de
openbare opinie niet meer zou te mobiliseren zijn tegen zulk onrecht. Het
kon hem niet schelen wie er aan het
bewind was, of dat nu liberalen,
C.V.P.-ers, socialisten of kommunlsten waren Hij had aan Gust beloofd
alles te proberen.

de betoging

Mik Babyion : « Als Gusf Gysen binnen 14 dapen niet vrii is, bieken we alle
kasseibtenen van Leuven op . » Bn de \^ -ivlaamse iitudenten beaamden :
« Heust V n . ».

Kiebooms poogde het plan van betogen uit zijn hoofd te praten, dreigde zelfs dat «die studenten altijd
menen het best te weten. Gij zult de
schuld zijn als Gust nog maanden
blijft zitten ». Die afdreiging deed de
m a a t overlopen. Luyten zegde dat
Kiebooms nog veertien dagen tijd had
en dat hij dan zijn eigen taktiek zou
beproeven vanuit Leuven.
Van dan af heeft de Verbondsleiding geen rust meer gehad. Onze studiekringvoorzitter, die normaal van
organisatie weinig praktisch verstand
had, werd de drijvende spil van heel
de aktie « Gust. Gijsen vrij ». Het begon met een artikel In « Ons Leven >,
« Zelfs Gust niet >, waarin Walter de
lamlendigheid en woordbreuk van de
regering aankloeg.
Dat werd'dan doorgestuurd naar
« De Standaard ». Die n a m het op.
Dit Standaardknipsel werd dan als
voorbeeld" gestuurd naar de andere
bladen.
Het werd een kettingreaktie. In
« Het Volk > werd het « Een ergerlijk
represslegeval. Is minister Merchiers
onverzoenlijker dan weerstandsgroe-»

slaap «Gust Gijsen vrij». Wie 's
morgens in de late uurtjes opstond,
trok zijn venster open en brulde door
de Leuvense straten «Gust Gijsen
vrij ». Dat was de duizendvoudig herhaalde kreet uit de vele studentenkelen die woensdagnamiddag 28 oktober, toen zich weer dat telkens
herhaalde mirakel voordeed van half
lege Leuvense straten die zich vullen
met een studentenbetoging. Het werd
een bitsige maar waardige betoging.
Tegen alle gewoonten in bleven alle
Leuvense
kasseien
onaangeroerd.
Maar de dreiging was er door de mikrowagen : « Als Gust Gijsen binnen
veertien dagen niet vrij is, beschou-i
wen we de ministers als provocateurs
en zullen we opnieuw betogen maar
dan op een andere manier». « Gust
Vrij » was een Vlaamse studenteneis
geworden « van het Noordzeestrand
tot de Limburgse heide », afgewisseld
in de keelklanken «Heust vrl» van
de Westvlamingen en het zangerige
« Guust vrijj > van de Limburgers.

naar eyskens
De betoging mocht van burgemeester Smedts, « onnozele Smet» zoals do
studenten hem noemden, noch langa
de gevangenis, noch langs het htils
van eerste-minister Eyskens trekken.
Achteraf trok een delegatie studenten
tot aan dit huis, zwaarbewaakt door
politie en rijkswacht. Een Leuvenai
flik versperde de ingang. We m o c h t ^ i
niet aanbellen. HIJ plantte sdch voor
het belknopje met de bewering « de
beurgemiester hee gezeet datter aan
't hooas van den ieste-mlnfatter niks
mag gebeure >, Op onsse repïiék dat
we enkel dokumentatle wilden *'g©ivervolf bil. IS)
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Het Is een drukke dag geworden verleden zondag te Antwerpen. Daar was
niet alleen de viering van het tienjarig bestaan in de namiddag, daar was
ook de bijeenkomst van Vlaams-nationale gemeentelijke verkozenen 's morgens. Deze eerste kaderdag van Vlaamse raadsleden, schepenen en (hier en
en daar) ook burgemeesters is uitgegroeid tot een echt sukses,

waarbij

vruchtbaar werk werd geleverd en aan plannen gesmeed voor de toekomst,
plannen die spoedig verder zullen uitgewerkt worden.

Het begon 's morgens in zaal Bristol te Mortsel, waar de bijeenkomst
van Vlaams nationale gemeentelijke
mandatarissen plaatsvond onder voorzitterschap van E. Slosse die de talrijk opgekomen verkozenen zeer hartelijk welkom heette, c De bijval van
deze eerste na-oorlogse bijeenkomst >
aldus E Slosse «is bijzonder groot>,
Na de verkiezingen van 11 oktober
werd onmiddellijk de nood aangevoeld, te kunnen beschikken over een
dienst voor hulp en vorming, een
dienst die zou open staan voor alle
vooruitstrevend-Vlaamse mandatarissen, ook voor hen die niet op een
V.U.-lijst werden verkozen maar die

tingen die wat met de gemeentepolitiek te maken hebben.
Walter Luyten belichtte (aan de
hand van gegevens verstrekt door
Mik Babyion, die verhinderd was) de
betekenis van de Vlaams-nationale
gemeentelijke verkozenen in de politieke strijd en hun opdracht. De vooroorlogse Vlaams-nationale politieke
macht werd opgebouwd op een brede
bazis, van onder uit De lokale groepen gaven gestalte aan het voor de
massa niet direkt te grijpen Vlaamsnationalisme en brachten een geweldige aangroei met zich, die zich soms
uitdrukte In procenten welke om en
bij de veertig of vijftig lagen.

Volksvertegenwoordiger en mevroaw D. Deconinck, samen met T. van Orerstraeten.

v.u.-gemeentemandatarissen vergaderen
bereid zijn tot het voeren van een
Vlaamse politiek, in de echte zin van
het woord.
De heer Slosse schetste dan de
plannen: er zal overgegaan worden tot
de stichting van een Vlaams-nationaal Studiecentrum voor gemeentemandatarissen, niet als een zoveelste
bond maar wel als een dienst die
hulp verleent Een- of tweemaal per
jaar zal een kaderdag worden ingericht en bovendien kan op het studiecentrum steeds een beroep worden
gedaan voor wat betreft het verkrijgen van technische en andere inlich-

Door het verschijnen in de gemeentehjke politiek, aldus Walter Luyten,
wordt ook nu weer het Vlaams-nationalisme een aanvaard verschijnsel in
onze gemeenten. Wij zijn tevens het
nieuwe element in een politiek die
sinds het einde van de wereldoorlog
vastgeroest was. Wij hebben daarom
als opdracht te werken in een open
geest en de beweging overal door
hard werk en een simpatieke verschijning tot de sterkste groep te
maken in Vlaanderen.
Wat is een nieuwe open geest ?
Walter Luji;en belicht die aan de
hand van een groot aantal voorbeel-

den Politiek voeren is het algemeen
welzijn behartigen : wij moeten
echter tonen dat het menens is, dat
het niet louter om propaganda gaat,
wij moeten de oude verzuiling doorbreken en ook de ellendige linksrechtsverdeling. Diegenen die reeds
verantwoordelijkheid hebben in hun
gemeente, moeten rekening houden
met de positieve voorstellen van de
minderheid, open schepenkolleges
vormen en een benoemingspolitiek
voeren waarbij in de eerste plaats
scholing en bekwaamheid tellen.
Geen opsluiten in een ivoren toren
en zeker geen rustig afwachten tot
aan de volgende gemeenteverkiezingen.

Tot slot deed hij nog een oproep
tot vaardigheid, tot zelfkennis en
eenvoudig-blijven en tot een strijd in
de geest zoals die steeds gevoerd werd
in de pioniers jaren.
Mr Hugo Schiltz, fraktievoorzitter
van de VU-groep in de Antwerpse
gemeenteraad, gaf vervolgens enkele
wenken aan de hand van zijn ervaring in de gemeentelijke politiek. Hij
gaf talrijke technische bijzonderheden over de werking van de gemeenteraad, schetste de grondbeginselen
voor een goed optreden van de raadsleden, de houding van de verkozenen en de persoonlijke verhouding
tot de tegenstrevers.
Een spervuur van vragen, komende
uit de barstensgevulde zaai waarin
bijna tweehonderd verkozenen hadden plaats genomen, bewees dat de
bijeenkomst haar doel had bereikt
en dat de oprichting van een studiecentrum (sekretariaat Jan van
Rijswijcklaan 62, Antwerpen, telefoon 03-38.91.24) zeker aan een
noodzaak beantwoordt.

geestdriftig jubelfeest te antwerpen
(vervolg van blz. 7)

Van I. naar r. drs. M. Coppieters, mw. Wouters, mw. Van der Eist, dr. Jur. Valeer
Portier, prof. De Waeia.
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Dit stadium moeten we nu overwinnen. Wij moeten thans bouwen
aan een volwaardige Vlaamse kongrespartij, die plaats zal nemen
naast de twee grote partijen en die
de eigen Vlaamse federale staat zal
bouwen.
Daartoe moet de VU oerst zorgen
door een open politiek van frontvorming, haar grenzen te laten samenvallen met die van de strijdende
Vlaamse Beweging. Daartoe dient
eveneens de Voiksunie een volwaardig sociaal-ekonomisch program op
te stellen dat een oplossing voorstelt
voor alle grote vraagstukken in onze
huidige maatschappij >. Aldus de
algemene sekretaris die tot slot zegde dat door deze politiek alle aktieve
vernieuwende krachten, die thans
nog een afwachtende houding aan-

nemen zich zullen groeperen in onze
politieke strijdformatie.
Het slotwoord werd dan uitgesproken door de algemene voorzitter Mr
Van der Eist. Hij bleef zeer kort. Hij
dankte nogmaals en zegde niet iedereen bij name te kunnen huldigen,
al de stille werkers, al de kleine
wroeters, vaak onbekend Hij gaf nog
een speciaal woordje ten beste voor
mannen als Rudi van der Paal, Wim
Maes en Bob Maes die van in het begin steeds slagvaardig zijn geweest
en op wie nooit tevergeefs een beroep werd gedaan.
Hiermee eindigde dit prachtig tienjaars-jubileum in een geest van
vreugde en trots om wat reeds bereikt werd en in een vastberaden
stemming die tot volle uiting zal komen hij de eerstvolgende verkiezingsstrijd.
S.D.L.
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Deze boekbespreking komt'net op tijd om diegenen onder onze lezers, die nog
in de knoei zitten met het zoeken naar een passend Nieuwjaarsgeschenk, een
duidelijk wenk te geven : koopt het prachtig fotowerk < Vlaanderen tussen
gisteren en morgen >, dat onlangs door de Uitgeverij Lannoo op de markt
werd gebracht. Koopt het en maakt er hem of haar voor wie het bestemd is.

VLAANDEREN 1 TUSSEN GISTEREN ^ EN MORGEN
dolblij mee Wij beseffen volkomen hoe vaak een initiatief uitbundig geDrézen en geloofd wordt alleen al maar omdat het < Vlaams » is. Het foto-album
van Lannoo is niet alleen geografisch « Vlaams », het is Vlaams in de beste
betekenis van dat begrip : bewust-nationaal, stijlvol, voornaam en toch ook
— hoe gek het bijvoeglijk naamwoord in dit verband moge khnken — « warm ».

Warm inderdaad : achter dit geslaagde opzet van Lannoo zat de
warmte van veel Vlaamse overtuiging, de warmte van veel artistiek
vermogen, de warmte van veel nationale trots en tegelijkertijd sociaal
aanvoelen.
In bijna 200 - meestal buitengewoon goede — toto's van een hele
reeks gekende en minder gekende
fotografen (G- Düeen, W. De Mulder, W. Francois, J. Meijer, F. Tas,
R. Selleslags, P. Van den Abeele, R.
Van den Boom e.a.) is een poging
ondernomen, om ons een spiegel van
ons volk en land voor te houden op
dit ogenblik, dit vandaag dat « tussen gisteren en morgen > wel een
zeer belangrijk moment is : de overgang van ce stille agraWsche afgezonderdheid van het platteland en de
beslotenheid van de kleinstad naar
de schijnbaar minder < nationale >
— wijl minder « folkloristische > —
moderne werkelijkheid van morgen.
De zeer intelligente foto-redaktie van
het boek werd verzorgd door Karel
van Deuren, redakteur bij Gevaert.
Van hem zijn ook de verklaringen
bij de foto's, die achteraan in het album opgenomen werden; uitstekende
schikking die de aandacht en het visueel genot van de « kijkende » lezer niet afleidt van het esentiële :
het beeld.
Bij de foto's werden verbindende
teksten uit onze letterkunde samengelezen door M.J.L. van Nierop, de
bekende « taaltuinier >. Het geheel
kwam tot stand dank zij de hulp van
een Comité voor Advies, waarin zetelden : Mr. J. Fleerackers, sekretaris
,van de Kultuurraad voor Vlaanderen; Dr. M. van Haegendoren, voorzitter van de Stichting Lodewijk de
Raet; Drs. J, van Overstraeten, voorzitter van de Vlaamse Toeristenbond.
Het boek wordt ingeleid met een
(tekst van een zevental bladzijden
van Dr. Van Haegendoren; achter
deze inleiding volgt haar vertaling in
het Frans, het Engels en het Duits.
De verklaringen bij de foto's zijn
eveneens vlertalig. Het boek wordt
daardoor het geschenk bij uitstek ook
voor buitenlandse relaties.
We hebben met zeer veel genoegen
de degelijke inleiding van Dr. Van
Haegendoren gelezen en we zijn er
yan overtuigd dat vreemdelingen, die
xe in vertaling doornemen, meteen
»— en vaak wel voor het eerst! — een
zeer goede kijk krijgen oP ons land,
ons volk en zijn problemen. De verleiding om uit deze inleiding overvloedig te gaan citeren is wel zeer
groot. Maar evengoed kon ze dan in
haar geheel worden overgenomen,
wat ons wegens plaatsruimte niet
mogelijk is.
Toch een paar korte citaten, in de
yluchjt bijeengelezen h^r en der in de

tekst. « Wij hebben de dubbele opdracht, enerzijds aan Vlaanderen
zijn eigen wezen als zuidelijk deel
van de Nederlandse stam terug te
schenken en onze Nederlandse kuituur te verfijnen en tot ontplooiing
te stuwen. Anderzijds moeten wij
Vlamingen in deze tijd de staatsstructuur verwerven die ons in staat
stelt onze bescheiden maar eervolle
plaats onder de zon in te nemen >.
Wij « hopen dat onze belangrijkste
nationale hoogdag (11 juli) binnen

afzienbare tijd een soort Indepen- veel praten over dit specifieke kijk-»
dence Day moge zijn ». « Geen Va- boek, dat een volwaardig panorama
derlandsliefde is groot indien ze niet van het hedendaagse Vlaanderen is.
wortelt in de kleinere heimat-liefMen moet het toch zelf ter hand
de >. Mr Van Haegendoren besluit nemen, men behoort het een erezinvol zijn inleiding met de — nog plaats te geven in de eigen bibliosteeds zeer belangrijke — gekende theek, men kan het schenken aan de
tekst van Verriest : « Eertijds heeft meest hoogeisende en verwende relaer een volk bestaan >.
tie. In één woord : « Vlaanderen tussen
gisteren en morgen » is nu eens
Hoeven wij er op te wijzen dat een
zo groots opzet ook een passende vorm echt zeer warm aan te bevelen.
tvo.
kreeg. Fraaie linnenband, sprekende stofomslag, prachtig zwaar papier
voor het tekstgedeelte, uitstekende
« Vlaanderen tussen gisteren en
grafische verzorging; het geheel be- morgen > — 252 blz waarvan 100
schermd door een casette.
tekst Uitgeverij Lannoo, Tielt (1964)'
Maar wat willen wij eigenlijk nog ~~ 485 F,

toneelleveit t& brussel
k. V. s.
Sedert •^^ In de gelegenheid wsf en
de vertoningen in de K.V.S. te bespreken — speciale omstandigheden
hebben ons dit enkele tijd belet —
werden er drie stukken opgevoerd :
«De opvolger» («Der Nachfólger»)
van Reinhard Raff alt, «Wie is bang
voor Virgina Woolf ?» («Who is afraid of Virgina Woolf ? ») van Edward Alber, en «De Sabijnse Maagdenroof» van Frans en Paul van
Schönthan, dat thans op het programma staat.
« De opvolger > is een machtig werk,
waarin een Conclaaf een nieuwe paus
kiest en denkelijk geïnspireerd werd
door het Conclaaf in 1958, waarin
Paus Joannes X X m werd verkozen.
We maken de strijd mee van twee
groepen : de progressieve en de behoudsgezinde, een ideeënstrijd die we
dezer dagen nog meemaken. Een werk
met scherpe kontrasten, menselijke
zwakheden en gevoelens, hoge idealen
en allerlei berekeningen, oplopende
discussies en grote verantwoordelijkheid. Het herinnert sterk aan Verhaerens «Het Klooster» dat echter
minder groots werd opgevat en niet
zo knap uitgewerkt. In de grote bezetting — met zo maar zestien kardinalen (een zeer rijke schakering) —
wist Luc Philips als de opvolger zich
te onderscheiden en werd er naar homogeniteit en een sluitend samenspel
gestreefd.
«Wie is bang voor Virginia Woolf?»
Is een wrang en bitjter verhaal, als

het ware de genadeloze aftakeling
van een mislukt huwelijk : het is geen
strijd meer tussen man en vrouw, zoals Ibsen die opvatte (de eeuwige
strijd), maar een dodende vete met
sterk pessimistische, Strlndbergse allures, uitgevochten tijdens een nachtelijke orgie, een onbarmhartige ontleding in al zijn ellende van een even
onbarmhartig g e v e c h t , met als
klankbord voor de scheldpartijen een
Jong echtpaar van de nieuwe generatie, dat zich ook langs de pijnlijkzelfzuchtige, al te moderne kant bloot
geeft
In de hoofdrollen : Gella Allaert,
met een zeer persoonlijke opvatting
van de vrouw, leverde een prachtprestatie, enkele passages, waarin ze
te zeer «toneel» speelde, niet te na
gesproken, en Nand Buyl die, zoals
steeds, te kort schiet, wanneer hij een
introvert personage, een intellektueel
of een figuiu: die door de auteur psychologisch werd uitgediept, moet uitbeelden.
«Wie is bang voor Virgina Woolf?»
is een hoogstaand stuk, dat evenals
«De opvolger», de K.V.S. tot ere
strekt.
Dit is niet het geval met < De Sabijnse Maagdenroof», dat voor de
eindejaarsdagen werd gekozen en van
klucht tot musical werd herwerkt.
Een klucht moet de toeschouwer
overrompelen door haar koddige situaties, belachelijkheden, grappen en
toespelingen, de spetterende dialoog,
de plezierige taal en een virmig, vlot
spel : dit alles wordt nu om de haverklap onderbroken om de spelers
toe te laten een (dikwijls onnozel)
liedje te kwelen, zodat de aktie en al
het plezierige lam gelegd worden.
Daarbij komt nog dat uit de hele
troep geen twee artisten kunnen zingen — hetgeen we hen niet verwijten,
yermits h e | him rol niet Is — maar

het rezultaat Is eerder Idngs de pijnlijke kant.,.
Had regisseur Anton Peters de
dankbare rol van de toneeldirekteur
voor zichzelf gehouden, dan hadden
we aan zijn charge nog enige koste-»
lljke momenten beleefd...

folies-bergère
De h. Verryck, direkteur van de
Folies-Bergère is er dan toch in geslaagd de vertoningen in dit Volkstheater opnieuw te beginnen. De
«Folies » beantwoordde vroeger aan
een noodzakelijkheid; als er thans
naar gestreefd wordt het peil te verhogen (door de zgn. volksstukken te
weren) en te bedenken dat een tweede Vlaamse schouwburg te Brussel
leefbaar moet zijn, kunnen we ons
hierom slechts verheugen. Als Inzet
stelt «Het Hoofdstdelijk Lyrische
Toneel» een «humor-liederen- en
muziekfestival» voor dat geslaagd is.
We onthouden vooral het optreden
van Jan Joris, bariton van de K.V.O.,
Pol van Camp, van het Kabaret « Kop
en staart», The Navarons, de zgn,
Belgische Beatles, (voor hen die er
smaak in vinden), en Bobbejaan
Schoepen, die het tweede gedeelte
van de avond voor zijn rekening
neemt
Op donderdag 31 december wordt
er een enkele voorstelling gegeven
van «De Barbier van Sevilla» in de
versie en met de vertolkers van «De
Nederlandse Kameropera >.
JV,
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student in Leuven hebben meegemaakt. Ons laatste Kerstfeest.
Als preses-kuituur, met de drukke
voorbereiding van het Verbondskerstfeest in de aula, bleef er als mede-inrichter gewoonlijk niet veel ti]d over
om tel m kerststemming te geraken.
Men IS wat sceptisch laatste-jaars;
die dingen worden routine. Men prevelt nog alleen een schietgebed tot de
H. Rita opdat de zaken niet in de
honderd zouden lopen.

rief
Dan kwam het ogenblik dat preses
Wilfried Martens de brief voorlas voor
die honderden studenten, bedankmgsbrief met Kerstwensen van Gust
Gi]sen en zijn familie. In een Neder-

(vervolg van blz. 9)
ven, kregen we volgende flikkenlogika
« das oek iet gebeure ». Na wat palaberen lukte het toch. We overhandigden ons memorandum in sterke termen dat eindigde : « Elke dag langer
gevangenis van Gijsen bij misdadigers
van gemeen recht is een schande voor
ons land en de regering van dit land».
Het pakte Zaterdag kregen we ' eeds
een brief van Eyskens dat « zeer binnenkort de invrijheidstelling zal ge-

'ihi

Weihnachtsboompje zullen zitten, met
de volle overtuiging dat wij het alleen u te danken hebben dat wij op
Kerstdag tesamen kunnen zijn, dan
zal het bij ons die avond wel een
moment stil zijn, als wij er aan denken hoe zwaar het vervlogen jaar geweest is, en hoe zwaar die kerstdagen
zouden geweest zijn, zonder uwe hulp.
Het is een zeer schoon gevoel te k u n nen denken dat ons nu toch die mogelijkheid gegeven is bij het licht der
kaarsen mei ons drieén een Weihnachtslied te kunnen zingen, door
uwe daden
«Beste VIlenden, laat mij u van
ons allen ook nog bedanken voor de
spende die wij van u bekomen h e b ben Alhoewel ik wegens ziekte een
tijdlang niet heb kunnen gaan werken, is er toch nog zoveel overgebleven dat er onder de Weihnachtsboom
vooi ieder van ons een geschenkje

Maandag 16 was het zover, Gijsen
werd vrijgelaten. Die avond nog
propten we het oud Fordje van Wim
V.d. M. vol met studenten en puften
met die doodversleten «Verbondskoesj » n a a r Berlaar. Zelden hebben
we een spontaner vreugde gezien.
De familiefoto met de studenten en
de « verloste » Een stevige pint. Wij
herinneren ons niet meer of toen de
Berlaarse specialiteit reeds «Geus
met rood in », was, zoals onze vriend
Walter zegt dat het geworden is na
de jongste gemeenteraadsverkiezingen Eén ding weten we nog : toen
we die avond laat, heel laat naar
Leuven terug bolden, hebben we als
oud-scout nooit zoveel deugd gehad
van de « goede daad» dan toen we
voor het weggaan aan Gust die om-

Gust G.vien eindelijk weer thuis, tussen familieleden en studenten.

lands met Duitse woorden, maar in
zijn eenvoud veel schoner dan welke
geleerddoenerij De drukdoende studentenmassa werd plots doodstil. Het
ging naar het hart, omdat het kwam
uit het hart
« Lieve Vilenden, Ik oen n^cxai een

zal liggen, een geschenk van u allen.
Nogmaals voor alles onzen innigsten
dank.
« Voorts wens ik u allen dat u nooit
in uw leven in de toestand zult moeten verkeren dat u hulp nodig hebt.
En als het u toch moest overkomen.

GUST EN DE STUDENTEN
Walter Luyten en Gust.

schieden». Wij voelden ons natuurlijk hele Pieten en prompt publiceerden we die ministenële brief in het
volgend nummer van « Ons Leven >.
Voor een keer dat een betoging eens
iets uithaalde, moesten we aan het
studentenheir toch bewijzen dat het
niet nutteloos had gemarsjeerd.
Eén klown is er m heel dit politiek
kerstverhaal Kiebooms, die op zeven
maand tijd geen dag had gevonden
om Gust in de gevangenis te gaan
bezoeken. Hij, die zo fel tegen publieke aktia en betogen was. ging de dag
n a de betoging Gust bezoeken met al
de krantenknipsels b i j . . precies of hij
had de betoging ingericht.
Toen begonnen de zaken snel te
gaan. Juist op de dag veertien dagen
na de betoging kregen we op het Verbondshuis een telefoontje van het kabinet van de eerste-minister om te
zeggen dat we niet ongerust moesten
zijn want dat de vrijlating nog slechts
een kwestie van dagen was. Wij denken eerder dat de onrust aan de a n dere kant zat met die dreiging van
« een tweede betoging en dan feller >.
15 november, op een receptie van
het feest der dynastie, pakte Kiebooms Eyskens aan en zegde «Laat
die Gijsen toch los; het is het toch
niet waard dat ze daarvoor half Leuven gaan opbreken >.

slag konden overhandigen « met wat
i n » Heel wat in, want op een studentenzangavond was het entoesiasme
zo groot geweest, dat zelfs de strafste
rolders hun hele bezit in de studentenpetten gooiden « voor Gustje en
zijn huisgezin ».
Zo knopen we dan terug aan bij
het schoonste Kerstfeest dat we als

boerenjongen en niet zo geleerd dat ik
al die dankbaarheid tegenover U, van
mijne familie en mij; met woorden
op papier kan uitdrukken
Daarom
vraag ik U, tracht onze dankbaarheid
tegenover u allen te voelen. Indien ik
u schrijf dat mijn vrouw, mijn zoontje en ik, op de heilige avond voor
het stalleke van Betlehem onder ons

dat u dan ook zovele goede en daadkrachtige vrienden moogt hebben zoals ik er in u allen gevonden' heb en
d a t ik dan onder deze vrienden mag
wezen.
« Ook wensen wij nog aan ieder Ud
van h e t K.V.H.V, een zalig Kerstfeest
en een gelukkig Nieuwjaar en een
succesrijke toekomst en hopen dat h e t
u mag gelingen, nog velen zoveel geluk te brengen als ons.
« De hartelijkste groeten van Gust
Gijsen en familie ».
Deze briei betekende voor 200 studenten de stimulans voor een gebedstocht n a a r Sint Gillis diezelfde avond
nog, om er aan de indrukwekkende
gevangenismuren te bidden om « Vrede op aarde voor alle mensen ».
Die eensgezindheid van een dorp,
de daadkracht van een studentengroep daarachter hebben ons toen
geleerd dat een ons < goede wil» en
een gram « politieke moed > méér betekenen dan de schoonste teorleën
over humanisme en kristendom.
Dit Kerstverhaal over Gust Gijsen
kon 'nelaas geen louter herinnering
var ^en schone Inzet zijn. Het moet
een « amnestie-oproep > blijven omdat zoveel jaren n a de oorlog de
krachten van de h a a t sterker blijven
in dit land, dan de krachten van de
liefde.
,

De studenten konden méér dan Lode Kiebooms I

Mik Babyloa
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PERSSPIEGEL
De pers bracht gedurende de Jongste dagen nog talrijke en belangrijke kommentaren betreffende liet voorbije B.S.P.-kongres; h e t loont stellig de moeite,
daar nog even bij stil te staan.
Geven we dan eerst h e t woord aan de pauzen van het officieel socialisme
In België, de partijleiders CoUard en Jos Van Eynde. « Le Peuple », de Brusselse partij-moniteur, had als eerste reaktie : « Alles is n u gezegd. Ieder heeft
zich te plooien ». In een artikel «Het uur der keuze » sprak CoUard in dezelfde zin. Maar met de h a n d waarmee hij sloeg, zalfde hij aan h e t slot van
zijn artikel de Jongens die voor tot inkeer gekomen verloren zoon willen gaan
spelen. Hij zegde : « Wij hebben h e t al dikwijls gezien : wie de partij verlaat, eindigt met vroeg of laat toch terug te komen,

De andere leider leek meer op een
donderende Jupiter. Jos Van Eynde
in « Volksgazet» ging tekeer tegen
het blad « La Wallonië ». De m a n n e n
van « La Wallonië » worden gelijkgeschakeld met de Jodenjagers van
Hitler Goebels is hun geestelijke vader. Het woord « smeerlappen » rolt
uit de kloeke pen van Jos die besluit : « Men zou zich mogen afvragen of Machiavelli een Vlaming is in
de ogen van de arbeidersbedriegers
van de M.P.W.».
Yerna, de voorman van de Luikse
metaalbewerkers, verliet ondertussen
de unitaire B.S.P. De «Gazet van
Antwerpen » vraagt dan ook in een
vette titel op de eerste pagina ;
« Naar scheuring in de B.S.P. ? Wat
zal het geven in Vlaanderen. De b r a ve jongens van «Links » zullen wel
zwijgen. Kan de C V P . de ontgoochelde eerlijke volgelingen opvangen
of zal ze wachten tot de Volksunie
met die groep jongeren op stap gaat?»
Het knsten-demokratische weekblad
«La Relève > noemt het hele verschijnsel een operatie centrum-links,
met als sterk bijverschijnsel dat de
B.S P nu onbetwistbaar een unitaire
Belgische partij geworden is. De eenheid van h e t land, naar Brusselse visie van het blad, wordt er door versterkt, op voorwaarde dat de twee
huidige regeringspartijen er in slagen hun dissidenties te neutralizeren
op korte termijn en uit te schakelen
in de loop der volgende jaren.
Of dit zal lukken blijft de grote
vraag van « De Standaard », onder de
titel « Welke prijs voor de eenheid ? ».
« De door Collard gestelde keuze wit
of zwart — geen tussenschakering
meer, tekent een groot gevaar voor de
innerlijke dynamiek van de partij.
Wat zal Luik doen en de Waalse vakbonden ? ».
Applaus voor de B S.P, op de banken van de travaillistische C.V.P.bladen «La Cité * (A.CW.) en de
«Nieuwe Gids » (C.V.P. tendens Le-

Na deze katolieke liberale bladen,
even een reaktie uit zuiver liberale
hoek. Groo.tjans in de « Nieuwe Gazet » toont, dat ex zo toch nog en»
kele zijn. < Verboden te denken »
wordt zijn samenvatting over de
ESP.
« Na het meer en meer verdwijnende klerikale obscurantisme breekt
de periode aan van BSP-dogmatisme >.
Dat is ook het woord dat « La Wallonië > gebruikt, het dagblad van de
Luikse metaalbewerkers (50.000 eksemplaren) : « Voortaan zal er een
scheiding zijn in de geesten. De bazis wordt verwijderd van de bonzen ».
Luik voelt zich in de steek gelaten door de BSP : « Wel hebben we
de indruk dat « La Wallonië » nog
even afwacht om de laatste bruggen
op te blazen ofschoon eerder uit
taktische overwegingen. Het wil niet

rode strabn door perspristna
fèvre) zien de weg open voor een
lange tijd van geel-rood huwelijk onder een roze sprei. Zij zeggen het wel
wat meer verhuld : «De gedaanteverandering die men in de ontwikkeling van een onzer grote partijen
waarneemt, zal morgen niet zonder
uitwerking op de politieke evolutie
van ons land blijven ».
Het Volk» wil een tegenprestatie
en vindt dat de C.V.P. nu ook m a a r
moet gaan zuiveren. Wie er moet uitgezuiverd worden, wordt slechts zacht
aangeduid door dit blad. De franstalige konservatieve pers jaagt al even
fel, maar dan op de wijze van het
gekende liedje
« Juicht Belgen,
juicht in brede vol akkoorden ».
« La Métropole » verheugt zich
over deze nationale partij, de BSP,
die « h a a r krachten heeft ingespannen om de eenheid van het land te
redden ». Het blad is ontroerd als
het een oude militant als Merlot zag
schreien op de tribune om toch maar
het kontakt niet te verliezen met de
Luikse arbeidersbeweging : « Hier
voelde men met de vinger •», schrijft
het blad, «niet alleen het socialistische drama, maar het Belgische
drama ».
« La Libre Belgique », de konservatrice van het muzeum van 1830,
is ook tevreden over het wegjagen
van de federalisten. Maar met h a a r
gewone minachting voor de straathonden van de BSP, die zo geestloos
zijn kerels als een Major en Van
Eynde als leiders te nemen.

«Ifi

X'^eestmaal 10-jarig bestaan der Volksun e : tussen alle vierders één man-van-debrandweer op dienst.

de schuld van de dinamitering ».
In « Combat », het blad van de
MPW, vraagt André Genot zich af
« Wat nu? *. Hij is rezoluut. « De

sche stroming in bepaalde Vlaamse
kringen, of : Horst du nicht was
Euer Kónig mir leise verspricht ».
I n de onafhankelijke weekbladpers
drukt h e t « Vrije Waasland » ook
zijn ontgoocheling uit over de platte
houding van « Links ». Eens te meer
zou Elschot zeggen : « Tussen droom
en daad staan wetten In de weg en
praktische bezwaren ». Het woord
« carrière » rijmde niet.
«De Nieuwe» zegt dat de B.S.P.-i
ers in de val getrapt zijn die dreigt
voor elke beweging die aan de m a c h t
is gekomen. Men gaat de beweging
als bijkomstig beschouwen, de p a r tij als hoofddoel. De BSP is nog
slechts een partij die wel kan buitenzetten, maar niet meer kan verruimen. De partijbonzen worden « les
intouchables », de onaantastbaren.
De heilige koeien of ossen, zouden
we best zeggen als we aan Jos van
Eynde denken.
Tot slot het woord aan de humoristen. « Pallieterke > ziet de t a k tiek : « Wel de leiders van de MPWI
durft men aan, maar de gewone leden met dubbel lidmaatschap BSPMPW durft men niet aanpakken. Die
hoop is te groot. Misschien is dit volgens het bijbelwoord « Sla de leiders en de kudde zal verstrooid worden >.
Want dat de BSP meer en meer
een soort kerk (maar dan zonder
God) aan het worden is, stipt ook
« Pan > aan, het Brussels spotblad
dat volgende banvloek laat uitspreken door Paus Leo I (in de wereld
Leo Collard) op tekst van Van Eynde : « de ketterijen waaraan de links-
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Feestmaal lO-jarig bestaan der Volksunie : de eretafel.

burgers van Calais mochten in groep
gaan kapituleren. Wij zouden man
per man moeten te biechten gaan
bij de BSP Wel, wij zullen niet te
biechten gaan. We zijn door ons federalisme en onze eis voor struktuurhervormingen meer socialist dan
de BSP zelf Dat de BSP oppasse,
want de verkiezingen van mei worden een ramp voor haar ».
De Jongens van « Links » zijn heel
wat minder rezoluut Zij hebben
zelfs de genoegdoening niet van in
glorie te sneuvelen : zij gingen op
hun buik liggen, om dan nog hautain door de clan Van Eynde-SpinoyMajor weggeschopt te worden. Moed
is anders. Men zegt dat vele Vlaamse intellektuelen na 1944 in hun proces een jammerlijk vertoon van gebrek aan moed gaven De jongens
van « Links » schijnen te bewijzen
dat dit een intel'ektuele regel is. Of
is het alleen een Vlaams verschijnsel? Slechts Renaat Merecy uit Lier,
medewerker van « Links », verkoos
staande te sterven liever dan geknield de officiële BSP-pot te mogen likken.
De < Rode Vaan » ondersVreept
ook hoe de manier, waarop «Links»
door de knieën ging, de Vlaamse linkerzijde met «erstommmg heeft geslagen.
Het blad vraagt zich af : « Wat
nu met de bestaande progressisti-

isten en gauchisten zich hebben
schuldig gemaakt, moeten aangeklaagd worden door hen die hun ge-«
loof vestigen op de kerkvaders als
St. Marx, St Emiel van der Velde
en St. Engels.
Zij die plechtig hun fouten afzweren kunnen terug komen in de
schoot van de kerk Zij die vasthouden aan de verschrikkelijke dwaling
van het dubbel lidmaatschap, zullen
geworpen worden m de diepste duisternis ».
W Luyten.

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

Ward Lamot
Smetsstraat, l, Deurne
T. (03)30.14.17-30 00.16
Alleenverdeler der uitgelezen wijnen V. Guibertushof aan de Moezel. Vraag nu nog mijn bezoek.
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EWEGINGSLEYEN
ANTWERPEN
BERCHEM
Ons overwinningsbal op 2aterdag
12 december In de feestzaal Eden
te Berchem, kende een overweldigend succes.
Van bij de aanvang stroomden
de danslustigen toe en weldra vtilden honderden sympatisanten de
zaal en moesten spijtig genoeg tientallen onverrlchterzake terugkeren
omdat h e t werkelijk « vollen bak »
was.
Een tombola m e t een regen v a n
prijzen bracht tussendoor de nodige afwisseling en « zaad in h e t
bakje ». I n een minimimi van tijd
werden de duizend beschikbare loten verkocht en werd de prijzenstand bijna overrompeld.

W E E K B L A D
DE V O L K S U N I E
Uitgave van d e
F.Z.W. VOLKSUNIE
REDAKTIE :
Mr F r . Van d e r Eist,
Hoofdredakteur.
T. van O v e r s t r a e t e n ,
Redaktiesekretaris.
S. De Lie, Mr De C o n i n c k ,
Wim
Jorissen,
lic. W.
Luyten, R. M a t t h e y s s e n s .
W. C o b b a u t , M B a b y i o n .
E. Slosse, dr L. W o u t e r s ,
J. D i e r i c k s .
Leden.
Alle briefwisseling
voor
redaktie naar :
R o t a t y p . Sylv.
DupuisL,
110 Brus. 7. - T e l . 23.11.98
Beheer :
Maurice L e m o n n i e r l . 82
Brussel L - T e l . : 11.82.16.
Alle k l a c h t e n voor niet
o n t v a n g e n van blad o p d i t
adres.
J a a r a b o n n e m e n t : 220 F .
Halfjaarlijks : 130 F .
D r i e m a a n d e l i j k s : 70 F .
Abonnement buitenland :
350 F .
S t e u n a b o n n e m e n t : 500 F .
(minimum).
Losse n u m m e r s : 6 F.
Alle s t o r t i n g e n voor het
blad
op
postrekening
1476.97, Volksunie
Brus. I
V e r a n t w . uitg. Mr F. Van
d e r Eist, Beizegemstraat 20
Brussel 12.

Niets blijft duren en tot spijt v a n
de nog zeer talrijke aanwezigen
kondigde rond 2 uur 30 de «Vlaamse Leeuw » h e t einde/ a a n van d i t
zeer geslaagde overwinningsbal.
Wij danken nogmaals onze talrijke sympatisanten en vooral diegenen die prijzen ter beschikking
stelden voor onze tombola.

BORGERHOÜT
Het bestuur van de afdeling nodigt alle leden uit op de maandelijkse ledenvergadering, vanaf h e den op de tweede vrijdag v a n iedere maand, dus op vrijdag 8 Jan u a r i 65 te 20 uur 30 in ons lokaal « Nieuwe Carnot », C a m o t s t r a a t 60 te Antwerpen. Op deze
vergadering spreekt ons
Ward
Hermans over zijn werken. Alle
leden worden op deze eerste vergadering van het jaar verwacht.

ANTWERPSE POLDER
Werftocht.
Bij een korte werftocht verleden
zaterdag gehouden te Stabroek,
verkochten onze Berendrechtse propagandisten in een uur tijds niet
minder d a n veertig" nummers. Bij
gebrek a a n bladen diende de verkoop stopgezet. Volgende keer gaan
We naar Zandvliet.
Leden.
De leden- en abonnementenslag
is volop a a n de gang. Deze week
werden door onze propagandisten
onder leiding van gemeenteraad»hd Staf De U e niet minder d a n
tien nieuwe leden geboekt en een
aantal
abonnementen
gemaakt.
Een bestuursafvaardiging was a a n wezig o p de maaltijd v a n h e t
tienjarig bestaan en In h e t r a a m
van de lO-jaarsviering werden In
de afdelingen van de Antwerpse
Polder ook een aantal herdenkingspenningen verkocht. Wie nog dergelijke (fraaie) penningen wenst
te kopen, gelieve zich in verbinding te stellen met Pons De lie,
Monnikenhofstraat,
Berendrecht
tel. 73.66.59.

BRABANT
DWORP
Op donderdag 31 december 1964
oudejaarsavtmdbal in de zaal e De
Leeuwerik », Kerkstraat 34, eerste
dans te 20 uur.

BECO
Levering van Gas- en stookolie
vanaf 1000 1 over het ganse land !
Kwaliteit

Deelname i n de onkosten 25 P .
Gratis tombola - voorbehouden
plaatsen tel. 56.52.46.

GOOIK
Op 9, 10 en 11 Januari ttA grote
Jaarlijkse pensenkermis
te
Goolk. Nadere berichten volgen.

GROOT-LEUVEN
De ledenwerving gaat uitstekend. Reeds een honderdtal nieuwe leden werden voor 1965 ingeschreven.
I>e omhaingen voor h e t verkiezingsfonds verlopen volgens plan.
Er worden nog graag medewerkers opgenomen in de werkgroep
want vele huisbezoeken moeten
nog gedaan worden en Groot-Leuven is werkelijk groot : oi^eveer
een derde van d e inwoners v a n
ons arrondissement woont in 'kanton Leuven I.
Leden, abonnenten en a n d e r e
liefhebbers moeten niet wachten
tot zij bezocht worden. Zij kunnen eenvoudig h i m bijdrage storten of overschrijven c^ ptostrekening 8.90 Kredietbank
Leuven,
met vermelding : Rekening 70710369 Volksunie - Arrond. Leuven.

LIMBURG

NEEROETEREN
Door de heer Gustaaf Begas en
A. Cuppens werd een stevige wervingsaktie gedaan te Neeroeteren
en te Opoeteren. Een flink a a n t a l
nieuwe abormementen en lidmaatscbapskaarten werd geplaatst.
Tevens werden er kontakten opgenomen te Dilsen door J. Moors
en A. Ouppens in tot vooruitzicht
van de verkiezingen.
Een lijst v a n VU-simpatisanten
werd opgesteld. Deze mensen dien e n zo vlug mogelijk beaocht t e
worden, want te Dilsen is er een
goed klimaat en düs een flinke
werving mogelijk.
Voor Dilsen zal er een eerste
kontaktvergadering plaats hebben
op 13 januari 1965.
Winterprogramma.
Als leden en sympathisanten gelieve u zeker volgende d a t a van
ons winterprogramma in h e t oog
te willen houden :
13 Januari : algemene Volksunievergadering te Dilsen.
17 j a n u a r i : Vriendenband-bal
in « De Oeter » te Opoeteren.
10 februari
: algemene Volksunievergadering t e Rotem.
In m a a r t : volksvergadering —
spreker F r a n s Van der Eist.
Dit programma zal regelmatig
verschijnen m e t de nodige aanvullingen.

Dienst . Beco-prijs !

Paardenmarkt 2 0 Antwerpen

De werkers van deze ploeg dien e n gefeliciteerd om h u n aanhoudende ijjver, die ongawijfeld blJ
de
volgende
staatsverkiezingen
zijn vruchten zal afwerpen.

l.lMBURCr
Voor de Vlaams-na ttonalisten
uit de Maaskant.
Op zaterdag 17 januari 1965
zal Vriendenband een bal inrichten in zaal « De Oeter »
te Opoeteren. Wij vragen a a n
al de leden en sympatisanten
uit de Maaskant d a t zij deze
avond zouden vrijhouden.
Het
wordt
een
gezeUige
Vlaamse avond.
Begin t e 20 u u r . Toegang 80 F .

OOST-VLAANDEREN
EREMBODEGEM CENTRUM
Op de laatste uitgebreide bestuursvergadering (18 dec.) werden
volgende beslissingen genomen :
1. Tijdens de m a a n d Januari zal
de financiële slag worden ingezet
voor de a.s. parlementsverkiezingen. Eerlang zullen onze leden een
schrijven hieromtrent ontvangen.
2. Gedenkpenningen 10 Jaar VU
a a n 50 P stuk zijn te verkrijgen
bij de bestuursleden
3. Op zondag 10 Januari 1965
om 14 u u r 30 stipt in « Uilenspiegel », .Brussellaan 181 worden onze kinderen uitgenodigd voor h e t
Driekoningenfeest.
Het VNJ (meisjes) verleent OA.
zijn medewerking.
Ieder kind ontvangt een geschenic
Nadere inlichtingen volgen per
rcmdschrijven.
4. Oprichting v a n een vrouwenbond e n 1ste k o f f i ^ r a n s j e tijdens
de m a a n d Januari 1965.
Het vernieuwde uitgebreid bestu-ar hoopt op de medewerking
v a n a l de leden om zijn aktle te
steunen.

Schenk nu

^en UURWERK van kwaliteit
Een JUWEEL in Goud

ZONDAG
15.00 : Voor boer en tuinder —
15 30 : De Flintstones (Cle afl.) —
15.15 : Kapitem Zeppos, 5e episode
— 16.^0 : Muslk erkllngt In Wien
16.50 : De avonturen van Kuifje.
De zwarte rotsen (5e all.) — 16.55 :
Sport In beeld — 18.30 : Sportuitslagen — 18.35 : Klein, klein kleutertje — 18.55 : De trek naar
Mashom.ba, avonturenfilm voor de
Jeugd — 19.40 : Opgelet kinderen I
Ken filmpje voor de jeugd — 19.55 :
Wterberlcht en mededelingen -—
20.00 : TV-nleuwB — 20.15 : SportWeekend — 20.45 : De Budl Carrell-kerstshow. Vanuit Davos in
Zwitserland een echte witte Kerst
, mei Rudl Carrell, CigUola Cinquettl, Walter en Ctonnle e.a. — 21.30 :
Trio. Drie verfilmde novellen van
Somerset Maugham — 22.50 : TVnieuws.

DINSDAG

Voor de kenner slechts één adres

H. D E L A N G H E
Groenplaats 8, Antwerpen. - Tel. 32.93.81
Eigen werkhuis
Diepestraat 44 (tel : 32.44.30)
ANTWERPEN
Alle kwaiiteitsspeelgoed.
Spellen voor "groot en klein

LET OP !
ALLES YOOR
MODELBOUW
Dinky - Gorgi - Match Box
Lego
Sioliet
Matador
J u m b o • Airfix - S c h i l d p a d
enz. enz. enz.

WETTEREN
Kolportage te Zele.
Op donderdag 20 dec. werd door
h e t kantonaal bestuur Wetteren,
de toelating voor een kolportage op
20 december te Zele gevraagd. D «
biirgemeester en schepenen tot wie
h e t verzoek gericht was, hebben
zich niet eens gewaardigd op onze
a a n v r a a g een antwoord te geven.
Daardoor kon de kolportage op
deze datum niet doorgaan.
Er zal een nieuw v e r z o t voor
een kolportage op een andere d a t u m ingediend worden.
Als de heren h u n schrik voor
onze aktie overwonnerï
hebben
krijgen wij d a n misschien toch een
antwoord.

WEST-VLAANDBREN
Steunfonds - Kortrijk.
Vorige ontvangsten
Hou en Trou - Kortrijk
N.L.
&YKipatisant
- St. Denijs
Dr H. Devriendt - Kortrijk
J.V.D. - Kortrijk
N.L.
Dr Godderis J. - Lendelede
Dr Froedure - St. Denijs
P. Declercq - Avelgem
Mr DewUde J . - K w t r i j k
M r Deb. L. - Kortrijk

6.758
2.000
100
100
100
500
500
500
500
1.000
20
l.OOO
500

12578
Volgende stortingen kunnen ged a a n worden a a n Dutoit P., Nieuws t r a a t 91, Bellegem. P.CJl. n r
926397.

OVERLIJDEN
T e Bissegem overleed schielijk
onze vriend en trouwe strijdmakker d e h e w Achiel Duprez. Wij
bieden a a n de zeer bedroefde familie onze innige deelname a a n i n
de zware rouw die h a a r treft.

zoekertjes
Deftige
kindermeid
gevraagd
voor toezicht <^ twee kinderen.
Kost e n inwoon, goed loon Telefoon, Brussel 57.38.06

DEZE WEEK OP UW SCHERM

16.30 : De avonturen van Kuifje.
De zwarte rotsen (6e afl.) — 16.35 :
Een goede vriend. Poolse film voor
de jeugd — 17.05 : Goden en mensen — 19 00 : Zandmannetje —
19.05 : Filmmuseum van de schar
terlach. De kristallen bol, film.klucht met BlUy Bevan en Andy
Clyde — 19.20 : Tienerklanken —
19.56 : De Weerman — 20.00 : TVnieuws — 20,30 : Openbaar kunstbezit — 20.40 : Speelfilm : Mijn
kleine Hongaarse Piroschka, komedie van Kurt Hoffmann met Llselotte Pulver, Gustav Knuth. Rudolf
Vogel e.a. — 23.10 : TV-nieuws.

KIES BECO . GOED GEKOZEN !

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 ontworpen door Vlaamse kunstenaars. Doe
het nu ! Dadelijk !

Vorige 2»ndag trok de propagandaploeg er weer op uit.
Aan verscheidene kerken te Peer
en te Kaulllle werden propagan^
dabladen uitgedeeld.

MAANDAG

Tel. (03) 32.04.77-32.02.10

KERST- EN
NIEUWJAARSKAARTEN

PEER

16.30 : De avonturen van Kuifje.
De zwarte rotsen (7e afl.) — 16.35 :
Een verhaal van sneeuw en zand,
jeugdfilmpje — 16.50 : Vreemde
mensen, filmreportEige — 17.05 ;
Romeinse kunst en architectuur —
19.00 : Zandmannetje — 1905 :
Tijd voor u — 19.30 : De Flintstones. 62e afl. : De levensverzekermg — 19.55 : Hier spreekt men
Nederlands — 19.59 : Weerbericht
— 20.00 : TV-nleuws — 20.25 :
Voor geld en recht, 8e all. : De
bruid — 20.50 : Het jaar In beeld :
een overzicht van de voornaamste
gebeurtenissen In het buitenland
in de loop van 1964 — 21.40 :
Penelope — 22.05 : Religieus programma. Protestants - Evangelische
' uitzendmg — 23.35 : TV-nieuws.

WOENSDAG
16 30 : De avonturen van Kuifje.
De zwarte rotsen (8e afl.) — 16.35 :
De kleme jongen en de grote watervtil, avonturenfilm voor de jeugd —
17.05 : Televisum — 19.00 : Zandmannetje — 19.05 : Het gouden afgodsbeeld : Paniek (12e afl.) —
19.30 : De wereld is klein : Klnderen van het meer — 19.55 : De
Weerman — 20.00 : TV-nleuws —
20.25 : Danny Kaye Show (X) —
21.16 : De bruiloft : eenakter van

Anton Tsjechow — 21.55 : Zoeklicht — 22.28 : TV-nieuws.

DONDERDAG
16.30 : De avonturen van Kuifje.
De zwarte rotsen (9e afl.) — 16.35 :
Lutt Matten en de witte schelpen.
Duitse jeugdfilm — 19.00 : Zandmannetje — 19.05 : Het jaar In
beeld, een overzicht van de voornaamste gebeurtenissen In eigen
land in de loop van 1064 — 19.56 :
Hier spreekt men Nederlands —
1959 : Weerbericht — 20.00 : TVnleuws — 20.15 : Nieuwjaarstoespraak van de h. Paul Vandenbussche, Directeur-Generaal van h e t
Instituut van de Nederlandse uitzendingen — 20.20 : Het Circus van
BUly Smart. Voorstelling van een
speciaal kerstprogramma — 21.25 :
Greetje Kauffeld zingt — 21.55 :
Sylvester-Show : een showprogramma van Dieter Pröttel waaraan
medewerken : LU Babs, Petuia
Clark. Hildegarde
Knef,
Frieda
Llnzi, Marlka Rökk. Lme Renaud
en vele anderen — 23.05 : Groot,
groot kleutertje, een satirisch programma met Jo Röpcke — 23.25 :
Tophlts 1964, een eindej aars-sterrenparade met de suksessen van
1964 — 24.35 tot 01.00 : Ted Heath
speelt ten dans.

VRIJDAG

12.15 : Nieuwjaarsconcert, gegeven
door de Wiener Phllharmonlker
o.l.v Willy Boskovslcy m.m.v. h e t
Ballet van de Weense Opera —
13.30 : Skiën. Rechtstreekse reportage van het schansspiingen te
Garmlsch-Partenkirchen — 15.30 :
De avonturen van Kuifje. De zwarte rotsen (10e afl.) — 15.35 : Bal
in Savoy. Operette van Paul Abrarham — 19.00 : Zandmannetje —
19 05 : De circusknaap (Circus boy)
avonturenfilm voor de jeugd —
19.55 : De Weerman — 20.00 : TVnieuvra — 20.15 : Speelfilm : De
koe en de krijgsgevangene, m e t
Pernandel — 21.40 : Jane Fonda,
een filmreportage u i t de tv-reeks
€ The living camera » — 22.25 :
TV-nieuws.

ZATERDAG
10.30 : Volksuniversiteit — 16.30 f
De avonturen van Kuifje. De zwarte rotsen (11e afl.) — 16.35 : Kosmische stralen, een populair-wetenschappelijke film van Frank Capra
— 17.20 : Muziek voor jonge mensen — 18.55 : Zandmannetje —
19.00 : Ongewone kijk op het dierenrijk — 19.25 : Autorama —
19.55 : Hier spreekt men Nederlands
— 1Ö.59 : Weerbericht — 20.00 :
TV-nieuws — 20.25 : De wijkagenten : Stil 1 Wij overleggen... (10e
afl.) — 20.50 : Amusementsprogramma vanuit h e t Amerikaans
Theater te Brussel, m e t Donna
Hlghtower, Will Ferdl, Jef Burm.
Henk Van Montfoort e.a. — 21.35 :
Echo. Jaaroverzicht — 22.16 : I n
het Dick Powell-theater : Na twintig jaar (17e afl.) — 23.05 : TVnieuws.
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ANTWERPFN
BRoECHEM
Na iiet sukses van onze Vlaamsnationale 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 njst Broechemse belangen
en onze vrienden van V.O.S.
Echtgenoten, verloofden en kinderen zijn van de partij Totaal
gratis ! Uitdelmg van geschenken
aan de kinderen, koffie, koeken
enz
Vergemakkelijk net werk van de
bestuursleden. Laat U van nu af
met héél het huisgezin inschrijven
bl] onze bestuursleden Wij mo©.
ten op voorhand weten met hoeveel we zijn, anders kunnen wlJ
moeilijk iets bes'ellen.

WILRIJK
Openbare gezondheid.
Door het afdelingsbestuur werd
de heer Jan Lenaerts, apotheker,
wonende Steerveldstraat 27, ate
vert^enwoordiger van onze partij aangeduid in het gemeentelijk
Comité voor Openbare Gezondheid. Dit comité heeft tot doel,
inzake openbare
gezondheid, alle
zaken, voorgelegd door het Gemeentebestuur, te onderzoeken en
te adviseren en tevens de gemeenteoverheid in te lichten over alles,
haar bekend als zijnde niet in orde op dit gebied.
Kolportage.
Een aanhoudende motregen hinderde fel de kolportage van maandagavond 14 december J.1. Niettemin trotseerden zes propagandisten het gure weder en werden op
anderhalf uur tijds 62 nummers
Tan ons blad verkocht Proficiat!
Abonnementen.
De personen, die een abonnement op « De Volksunie » genomen hebben en die dit blad niet
regelmatig of niet ged-orende de
gestelde termijn ontvangen hebben, worden verzocht dit kenbaar
te maken bij onze voorzitter Ir.
R. Van den Bossche Doornstraat
24 - Tel. 37.21.84 of bij onze s&kretaris A. De Beul, Oederlaan 18.
Deze bestutirsleden zullen zorgen
voor de regularisatie van deze aangelegenheden', •• • . • ->'
'- •*
Verantwoording.
In een « verantwoording aan de
bevolking », die volgens t PalUeterke « een smeerlapperij » is,
schi-ijft ons aller vriend L. Kiebooms : « De uitslag der gemeenteverkiezingen heeft bewezen dat
het hoofdzakelijk de regermgspolitiek is geweest die een deel van
het kiezerskorps heeft
bewogen
op de lijst van de V ü zijn stem
nlt te brengen. » Wij mogen du«
•gerust aannemen dat Lowle zioh
geen enkele Ultiste meer maakt

over zijn parlementszetel, en dat
het Jiuist daarom is dat hij feestelijk zijn voeten veegt aan de
wil van de meerderheid der bevolking en scheep gaat met de rode
broeders, d e hem trouwens op gemeentelijk vlak het meeste handen spandiensten kunnen bewijzen.
Goede vaait, Lowie. Maar opgepast voor vu-klippen!

ZANDHOVEN
Werftochten.
Ranst : 27 dec.
Voor de werkers die mee willen ijveren om ons Wad te verkopen : verzamelen aan de desbetreffende kerk om 9 uur 15.
Uitbater voor Vlaams lokaal in
Gistel geiocht. Citerst voorUige voorwaarden. Inlichtingen
P. Bortierlaan 27, Gistel, tel.
059-28509 M ZwaenepoeL

BRABANT
ANDERLECHT
ITTERBEEK

DILBEEK •

Als vooi bereiding op het werkjaar 1965 worden alle bestuursleden opgeroepen op maandag 28
12.64 te 8 uur stipt in de Ravensteln.
Programma : bal 1965. taktiek.
abonnementen en provincieraadsverkiezingen

GROOT-BIJGAARDEN
ZELLIK
Alle bestuursleden
(5) worden
op maandag 28 december te 20 uur
op de grote kantonale vergader i i ^ In de Ravenstein te Anderlecht verwacht.

KtJMTlCH
Houdt de avond van z a t e r d ^
16 Januari 1965 vrij!
Zoals ieder jaar verwachten wij
een massa vrienden op ons Volksuniebal in de zaal
Vandeput.
Dorpsplein, Kumticö (Grote parking op het plein).
Iedereen wordt hartelijk uitgenodigd.

OOST-VLAANDEREN
GENT
Niettegenstaande de druilerige
weersomstandigheden besloten wij
onze aktie voor 1964 met een geslaagde kolportage te St. DenijsWestrem. Wij realiserden een v e ^
koop van 236 ntunmers.
In januan 1965 starten onz»
kolportages in het kader van de
arrondissementele werking, waarbij onze ploeg zicih volledig inschakelt in de geplande aktle. De programanapunten worden later medegedeeld.

WIJ voorzien verder nog een
speciale aktie voor de eindejaarswisselmg.
Verder vestigen wij de aandacht
van alle belangstellenden op het
feit dat voor vernieuwing en aanwerving van leden en aboimementen het secretariaat iedere vrijdagavond ge<^)end is.
Langs deze weg nemen wij reeds
de gelegenheid te baat, alle sympatisanten een zalig kerstfeest en
een voorspoedig jaar 1965 toe te
wens n

LErPEGEM
Onze Vlaamse vrienden worden
vriendelijk uitgenodigd tijdig m
te schrijven voor de « Afspraak
der Vlamingen », op 31 deceinber
e.k. (oudejaarsavond) in gasthof
c Pallieter ».
Een uitgelezen gerecht wordt opgediend tegen 165 F per persoon
(dranken niet inbegrepen).
Begin van het Vlaams-familiaal
avondmaal te 20 uur
Een stemming
oudjaarsavondfeest is verzekerd!
Gelieve over te schrijven of te
stta-ten op PR 4734.14 van WUfried
Lyck Leupegem voor 25 december.

Pels?
Een bontjasje ?
Een bontmantel ?
wendt ü vol vertrouwen
tot het huis

W CLAYKENS-M^VEN
O u d e r g r e m s e l a a n 328
Etterbeek . Brussel
T e l e f o o n . 48.37.01
Alle i n l i c h t i n g op

verzoek.

Het moderne zilveren sieraad uit e i e e n streek

SCHUIMBUBBERMATRASSEN
met
Gebreveteerde
bedekkingslagen
RESSüKTMATKASSEN
(Brevet • 529768)
met
Gebreveteerde
karkassen
(Brevet
512767}

antverpia meubelen

Kerkstraat 9
(bl] Grote Markt)
Bar

Bowling

Buffet

OOSTHOEK
Oosthoekstraat 17
KNOKKE - Tel 63.811

VLAAMS HUIS
Ijzerlaan 82 Tel (051)50749

DIKSMUIDE
üitb Leo Vreese
Feestzaal voor groepen
ELEC. APPAR.

(

Vermindering vr lezers V.U.
Hulsh App Radlo-T.V.Bandopnemers...
3792.57 ELAGRO 38.74.68
De Damhouderstr 23, Ant.

MET

SPECIAAL.
BREVET

BOUWEN

STAK^

%«

T E ZELE (O. VL.)
GEWATTEERDE BEDSPREIEN
WOLLEN DEKENS
Tel. (052) 44641 en 44642.
Indien U geen verkoper
in uw omtrek kent stuur
ons een kaartje en w e
zenden L het adres van
de dichts bijgelegen ver' koper Star Zele.

JUWELEN SYMFOROSA
ontwerpen Luk Speybrouck
te verkrijgen in
de moderne kunsthandel
Elke kreatie
Is zuiver handwerk.

Op doorreis te Aalst : bezoek het Vlaams Huls

« DE VRIENDSCHAP

WEST-VLAANDEREN
ROESELARE-TIELT
Om aan de zware uitgaven voor
propaganda het hoofd te bieden
en de kas op peil te houden, werd
het aantal feesten
van
onze
Vlaamse Vriendenkringen
uitgebreid Men nenie nota van de volgende data :
6 februari : te Roeseiare in de
zalen « De Beurs s avondfeest van
de Vlaamse Kring c De Mandel »
ter gelegenheid van het nieuwe
gemeenteraadsjaar
Orkest
de
< Lucky Stars ». Toegang 50 P.
Tombola, gezelschapsdansen. Kaarten bij de propagandisten van de
afdeling Roeselare-Beveren
27 februari : te Izegem. Avondfeest Krmg Izegem - Ingelmunster Orkest : de « Lucky Stars ».
20 maart : te Meulebeke Halfvastenfeest van de Vlaamse Kring
Meulebeke, in de zaal Relais Het
befaamde dansorkest Pol Rutger
speelt ten dans

Geniet van de lekkere
koffie < De Olifant»
in het Vlaams Huis
« PETER BÊN 3IT n
Frankrijklei 8 Antwerpen

D O R T M U N D E R
Thierbrauhof 1
te Leuven
Alle zater- en zondagen
Opper Beieren orkest.
Stemming - plezier.
Alle dagen, 's middags en
's avonds beste keuken,
niet duur.
Vanaf 's morgens
tot 's nach's
^ koud buffet en koffie.
Bijzonder ingericht voor
groepsreizen scholen e n z . . .
Parking voor honderden
autobussen en auto's.
Alles prima verzorgd
en goedkoop.
D O R T M U N D E R
Thierbrauhof 11
Groenplaats 33 te Antwerpen
prima koud buffet.
Open dag en nacht.
Zalen voor vergaderingen,
enz.
Van nu af Staf Wouters
aan de tapkraan.
DORT-BIERKELDER
Oude Markt 22 Leuven.
Schoonste bierkelder
van het land.

Niet vergeten dat men in
de drie lokalen de echte
Dortmunder Thierbrau
drinkt met de 2 Hertjes.

WONEN

De specialist der
standaarddeuren
J. LEEMANS Deurne Z.
Van Havrelel 70 T 356317
Agent De Coene Kortrijk
Plastic vloer en trapbedekklngen Dellflex - Taplfleït
enz
Inlichtingen :
Claessens-Cornells Schutstr 18 Deurne > T 36.13 12
Voor OW modern interieur
EURO-DOMl
Kruldtulnlaan 6 Brussel
met Geschenken-kelder
Bouw- veranderlngsherstelllngswerken
S E G E R S Adriaan
Stejmstraat 187
Hoboken Tel (03)37.43 81

BOEKEN

TIJDSCHR.

Voor al nw Vlaamse lektuur
Eén adres
Boek- en dagbladhandel
Paul B E Q U E T
Nassaustraat 6 Antwerpen
HOTEL - RESTAURANT
Bezoek het Payottenland
goede spijzen vindt D in
afspanning
« D E KROON n
O.L.V.-Lombeek (054)32381
a Vlaams Huis » Knokke
Kamers
vol. pension gezellige sfeer
Vermindering v groepen
Ellsabethl. 105 T 632.70
Vlaams Hals Breughel
de Smet de Naeyerlaan 141

BLANKENBERGE
Telefoon : (050)41637
VoL Pension. 30 kamers

UURWERKEN

PAS TOE

St Gimimazusstraat-28-30-32

Telefoon : 32.94.77

DORT THIERBRAUHOF III
langs autosnelweg Antwerpen-Aken, Tessenderlo.

Zwitserse uurwerken
bU meester unrwerkmaker

DORT THIERBRAUHOF IV
Autosnelweg Aalst,
Café-rest (1000 pi.)
Ruime parkeergelegenheid

Dewlnterstr 11 Oudergem
T. 72.4543 terminus tr 35
10 % korting leden V.D.
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IT IJ schrijven thans einde
1964, ruim twee jaar na het instellen
door de regering van de werkgroep
voor de grondwetsherziening. Op enkele maanden afstand van de eerstkomende parlementsverkiezingen —
hoeveel maanden weet niemand, ook
de regering n i e t ! — is er nog steeds
geen inlossing van een reeds jaren
oude belofte : de zetelaanpassing.
Inmiddels blijkt — zoals we in een
paar vorige bijdragen reeds aantoonden — duidelijk, welke, richting het
uitgaat met de grondwetsherziening.

H . ERINNEREN we nog even
aan de gang van zaken : in het najaar van 1962 werd door de regering
de Politieke Werkgroep voor
de
Grondwetsherziening in het leven
geroepen. Hiervan maakten deel uit
zes Walen (Bohy, Dehousse, Harme-

licht werpt op de werkelijke bekommernissen van de heren en de richting die zij uitgaan : eenzijdige toegevingen eisen van de Vlamingen
om de Walen toch maar tevreden te
stellen. Het blijft allemaal vaag, omdat de heren te sluw waren om zich
zo maar bloot te geven.
Toch loont het de moeite, een paar
zinnen uit het verslag te citeren :
« De leden waren eenstemmig van
mening dat, met het oog op de h a r monisering der betrekkingen tussen
Vlamingen en Walen, het zeer wenselijk zou zijn voortaan in sommige
aangelegenheden die van fundamenteel belahg zijn voor beide gemeenschappen, voor de goedkeuring van
wetten een versterkte meerderheid
te eisen. >
« De leden waren eenstemmig van
oordeel dat het traditionele (sic)
evenwicht tussen het aantal nederlandstalige en fransta ige ministers
dient behouden. »

1 K ge'oof niet dat het van
belang is de verschillende standpunten, voorstellen en formules te onderzoeken. Iedere partij denkt daarbij aan een formule die voor h a a r
juist het voordeligst is. In feite komt
alles op hetzelfde neer : de Vlaamse demokratische meerderheid machteloos maken door aan de Waalse
minderheid een vetorecht in h a n den te spelen.
Ik geloof vast dat wij staan voor
een samenzwering van alle unitaire,
gevestigde machten in de Staat om
door een ultieme poging de unitaire
en gecentraliseerde staatsstruktuur
te redden en te bestendigen op de
rug van de Vlamingen, door aan de
Wa'en een zodanig bevoorrechte positie te verzekeren dat zij er geen
belang meer zouden bij hebben nog
federalisme te eisen.
1 K zou hier willen verwlizen naar ae nieuwe taalwet van 2

E GRONDWETSHERZIENING
gnies, Wigny, Harmei en Duvieusart),
zes Vlamingen (Theo Lefèvre, P.W.
Segers, De Schrijver, De
Baeck,
Craeybeckx en Van Bogaert) en ook
zes Brusselaars (Spaak, Gilson, Pierson, Rolin, Vermey.en en Van Hemelrijck).

i l A deze episo^ie volgt de
driepartijenkommissie voor de grondwetsherziening of Ronde Tafel, onder voorzitterschap van de ministers
Gilson en Vermeylen, die vanzelfsprekend het volledig vertrouwen genieten van de Vlamingen!

Zoals men kan vaststellen werden
üe Vlamingen in deze werkgroep alvast geminoriseerd : evenveel Walen
als Vlamingen (en welke Vlamingen!), maar ook nog evenveel Brusselaars, waaronder met de beste wil
van de wereld twee twijfelachtige
Vlamingen, zelf verfranst in hun familiekring.

Ook deze kommissie heeft er niet
veel van terecht gebracht en uiteindelijk weigerden de V'aamse CVPers nog deel te nemen aan de besprekingen zolang de zetelaanpassing
niet gestemd is in de Kommissie
voor Binnenlandse Zaken, zoals we
gezien hebben in een vorig artikel.

W A ruim een jaar besprekingen in het grootste geheim — we
leven immers in een demokratie die
moet zijn als een « glazen huis » —
werd in oktober 1963 een soort verslag uitgebracht. Het is een merkwaardig dokument omdat het een

De laatste episode zijn de onderhandelingen tussen de partijvoorzitters, aanvankelijk in Zuid-Frankrijk in een sfeer van geheimzinnigheid, te verklaren door de dwaze en
potsierlijke situatie waarin de Vlaamse CVP-mandatarissen eens te meer
verkeren.

augustus 1963.
Waar de oude taalwet in bestuurszaken van 1932 een « billijk evenwicht » voorzag tussen de twee t a a l rollen, wat een redelijke interpretatie a'.vast toeliet in funktie van de
demografische verhoudingen, wordt
in de nieuwe taalwet, artikel 32 par.
3, van de graad van directeur af op
alle trappen van de hiërarchie de
absolute pariteit tussen de twee taalkaders voorgeschreven!

J J IT is een vérstrekkende
maatregel en de kommentaar die de
heer Gilson, minister van Binnenlandse Zaken, namens de regering
uitbracht stelde dit duidelijk in het
licht De heer Gilson verklaarde dat
deze pariteit eens en voor goed vastgelegd werd « welke ook de demografische evolutie in de toekomst
zal zijn >.
In een unitaire staat is dergelijke
maatregel onverdedigbaar en overi-
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gens in strijd met de gelijkheid van
alle Belgen. Deze gehjkheid bestaat
niet meer wanneer 61 of 62 % Vlamingen slechts 50 % bekomen van
de leidende funkties en 39 of 38 %
Walen ook 50 %.

i r ELIJKLOPEND met deze
maatregel moeten wij de pogingen
zien om :
aan de Walen 50 % van de ministerportefeuilles te waarborgen;
aan de Walen in de wetgevende
macht dezelfde pariteit te waarborgen, door welke formule dan ook.
In feite zal het er steeds op neerkomen dat de Waa'se minderheid
een recht van veto bekomt waardoor de Vlaamse meerderheid machteloos gemaakt wordt.

W U worden geconfronteerd
met een geheel van maatregelen,
waardoor de Vlaams meerderheidspositie — die wel te verstaan tot nu
toe louter een numerieke meerderheid is, maar geen feitelijke m a c h t s meerderheid — voor goed moet afgegrendeld worden.
Het is een beslissend keerpunt in
de ontwikkeling van de Belgische
Staat.
Wanneer deze p'annen verwezenlijkt worden, wordt tevens iedere
hoop de bodem ingeslagen op het
valoriseren van de Vlaamse meerderheid in de Belgische eenheidsstaat.

door 7^,^,'téM<ütS^

o ET argument waarmee de
tegenstanders van het federalisme in
Vlaanderen gedurende meer dan
veertig jaar de voorstanders van het
federalisme bestreden hebben, verliest iedere waarde!
Meer dan ooit zijn wij dan ook
overtuigd dat alleen het federalisme
een redelijke en aanvaardbare grondslag biedt om aan de Belgische s t a a t
een nieuwe struktuur te
geven,
waardoor beide volksgemeenschappen volledig tot hun recht komen.
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