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ABONNEINTENSLAG! 

DE ''PARITEIT' 

Ter gelegenheid van de B.S.P.- en C.V.P.-kongressen 
over de gi'ondwetsherziening loont het de moeite, 
even een zijsprongetje te maken op een ander ter 
rein dan dat der grondwetsherziening en twee feiten 
naast mekaar te zetten. 
Eerste feit : bij de taalwet van 2 augustus 1963 werd 
vastgelegd dat Vlamingen en Walen ieder recht heb
ben op de helft van de funkties vanaf direkteur en 
hogerop in de administratie. Zoals men weet is de 
verhouding tussen Vlamingen en Walen thans 60 
tegenover 40, 
Tweede feit ; dezer dagen heeft de heer Harmei, 
voorzitter- van de Waalse C.V.P -vleugel, de verwach
ting uitgesproken dat m 1980 — dus over vijftien 
jaar — de verhouding tussen Vlamingen en Walen 
70-30 zal bedragen. 
Wanneer men uit beide leiten, gezien in het licht der 
grondwetsherziening, de passende besluiten trekt, dan 
kan men zich voorstellen welk een ongelooflijke mis
daad de Vlaamse B.S.P.-ers en C.V.P.-ers begaan, 
wanneer zij op de kongressen hunner partij de ge
plande grondwetsherziening goedkeuren. 
Reeds vandaag heeft een Vlaming tegenover een 
Waal maar een halve kans om het in de administra
tie te brengen tot een graad hoger dan directeur. De 
grondwetsherziening moet het de Vlamingen onmo
gelijk maken deze ongelooflijke rassistische diskri-
minatie nog ooit ongedaan te maken. In het licht 
van de cijfers van de heer Harmei blijkt nog duide
lijker, waarheen de grondwetsherziening ons leidt a l
leen maar op dit beperkte vlak van de zogenaamde 
pariteit in de hogere ambten. In 1980 zal een Waal 
vier maal meer kans hebben om een leidende rol in 
de staatsadministratie te spelen dan een Vlaming. 
Er zijn heel wat gewone Vlamingen die helemaal hét 
noorden verliezen wanneer hen over Vlaamse Bewe
ging wordt gesproken. Zelfbewustzijn en volksbesef 
Is hen al lang ontroofd door de Belgische denationa-
lisatiemachine. Gekweekt in een klimaat van politiek 
paternalisme en week aanpassingsvermogen is het 
hen onmogelijk, andere argumenten te zien dan 
degene die hen direkt aanspreken in hun materieel 
eigenbelang. Dat zij zo zijn is niet hun schuld; ze 
zijn zo gekneed door onze staatsmachine. 
Maar ook zij moeten vandaag inzien dat de pariteit 
op het vlak der hogere ambten in de staatsadmini
stratie hen direkt treft, henzelf of hun kinderen. Ook 
zij moeten inzien dat de pariteitsgrendel, die de 
C.V.P. en de B.S.P. vandaag gaat schuiven voor de 
staatsadministratie, meteen een grendel is op hun 
eigen mogelijkheden of die van hun kinderen. 
Ditmaal heeft het — eens te meer — niets te zien 
met een louter taalaangelegenheid. Ditmaal gaat het 

om honderdduizenden die iedere individuele Vlaming 
ten bate van een Waal kunnen ontstolen worden, om 
miljarden en nog eens miljarden die de Vlaamse 
volksgemeenschap in haar geheel worden ontnomen. 
Alleen reeds daarom — en gezwegen dus van alle an
dere, «nationale» aspekten — is de grondwetsher
ziening gelijk de B.S.P. en de C.V.P. ze willen door
drijven een schaamteloze diefstal ten nadele van 
iedere Vlaming afzonderlijk en alle Vlamingen samen, 
ledere Vlaming — welke ook zijn politieke overtui
ging weze — is het slachtoffer van deze hold-up. 
ledere Vlaming heeft het recht én de plicht, zich de 
dieven van het lijf te houden. 
Aan ons van de Volksunie is het, in de komende ver
kiezingskampanje de zaken met kalme én geestdrif
tige overtuiging zo te stellen, dat iedere Vlaming 
weet waarom het ditmaal gaat. 
En dat hij beseft dat er maai één mogelijkheid is om 
de dieven op de gretige handen te kloppen : stem
men voor de Volksunie. 

Toon van Overstraeten. 

Deze week : Limburgse mijnen bedreigd ? 

(blz. 3) - Spinoy en de stakingen; Open 

Brief (blz. 4) • Aartsfranskiljons te Genf 

(blz. 5) - De Volksunie en de landbouv 

(blz. 7, 8, 9 en 10) - Huichelarij rond i#^ 

grondwetsherziening (blz. 16). 
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ZELFSTANDIGEN 

Mijne heren, 

De zelfstandigen aul'en nu al 
wel weten dat de wet van 31 
augustus 1963 al diegenen wel
ke na hun 65 Jaar hun werkzaam
heden verder zetten, ver
plicht een solidariteitsbijdrage te 
betalen. 

Ik heb gisteren daarvan mijn 
afrekening ontvangen (met de no
dige achterstal — binnen de 
maand te betalen, anders 7,5 t.h. 
bij !). 

In mei 1965 word ik 71 jaar en 
zoals ü wel zult begi-ijnen, ben ik 
verplicht door te werken bij ge
brek aan een volwaardig pensioen. 

Ik betaal nog regelmatig in
komstenbelasting, moet nog steeds 
volledige kindervergoeding betalen 
en bovendien maandelijks de vol
ledige mutualiteit met verplichte 
verzekering erbij. 

Ik hoop dat de Volksunie met 
deze wet komaf maakt en ze er in 
slaagt haar te laten afschaffen. De 
zelfstandigen van hun kant dienen 
te begrijpen dat er voor hen maar 
één uitweg is : bij de a.s. verkie
zingen stemmen voor de V.U. en 
aldus duidelijk maken aan de 
kleurpartijen dat zij hen beu zijn. 

E.J.-Antwerpen 

SCHONE KUNSTEN 

Waarde Redaktie, 

Het Paleis van Schone Kunsten 
te Brussel - dat toch een nationa
le instelling is - houdt er specia
le opvattingen op na mzake de 
toepassing van de taalwet. De 
prijs voor de filmvoorstelling van 
verleden week werd eentalig aan
geplakt. Mijn zoon vi-oeg in het 
Nederlands een toegangskaart j '9 
en werd door de dame aan de 
kas in het Pi'ans verzocht, zijn 
eenzelvlgheidskaart voor te leg
gen. Na voorlegging hiervan 
vroeg mijn aoon de prijs erop 
duidende dat hij m onze ta-al 
te woord wenste gestaan. «Zes-
tik » was het bondige antwoord. 

u i t is voorzeker de Brusselse 
toepassing van de taalw*t. 

P V.H.-Aalst 

OPROEP 

Volgende dringende oproep wil
len wij onder ogen brengen van de 
Brusselse Vlamingen. In het be
stek van de werking tot het ver
krijgen van een eer'.ijke tweeta
ligheid in het Brusselse zakenleven 
wordt gevraagd dat de Brusselse 
Vlamingen gedurende de komende 
weken systemati.^ch en op de 
door hen doeltreffend geachte ma
nier vooral tegen volgende fouten 
zouden protesteren : 

1. tegen alle eentalig van huis 
tot huis verspreid dnikwerk ( d a t 
U onverbiddelijk moet teri-ugstu-
ren ) ; 

2. tegen eentalig drukwerk, 
waarop bv. sschijnheilig vei-meld 
s taat : « Nederlandse tekst op aan
vraag ». In uw protest daarte
gen vooral doen uitkomen dat 
zulks : 

a) een belediging is voor ons ; 
b) van ons inspanningen en on
kosten vergt, die de Walen in 
Brussel niet hoeven te dragen : 
3) tegen firma's (vooral grote fir
ma's ) d e in publiciteitsbladen en
kel in het Pi-ans publiciteit maken. 

Door rustig, maar hardnekkig, 
«amen met zoveel mogelijk van 
uw vrienden, uw protest t"gen de-
ze onaanvaardbare praktijken te 
organiseren v e r w k t U een stro
ming, welke na zekere tijd bij de 
Brusselse zakenlui moet leiden tot 
de passende houding tegenover het 
Nederland.s. 

E^ werd. met de tot heden ge
voerde aktie, reeds veel bereikt en 
het leidt geen . twijfel dat, dank 
zij volgehouden aandringen ook 
met deze nieuwe aktie veel kan be
reikt worden. 

N.B. Om U bij deze protestaktie 
te helpen, bezorgt het Vlaams Ko-
milee voor Brussel, J. Van Praet-
s t raat 28 Brussel 1. U tegen to» 
zending van 20 fr. een omslag met 
overvloedig geschikt materiaal. 

Vlaams Comitee - Brussel 

SCHILDWACHT 

Waarde dio Genes, 

Het heeft nie ten zeerste ver
heugd dat U Schildwacht van 
«Het Volk» eens op zijn plaats 
gezet hebt, want zijn huichelach
tige artikels ergeren mij ten zeer
ste. 

Ik koop ook «Het Volk», daar 
ik middenstander ben en een 
cliënt heb die uitdrager is van 
«Het Volk». Anders kwam dit 
blad nooit meer in mijn htiis. 

U moet maar eens de lage 
aanval lezen in het blad van za
terdag 25 januar i : Schildwacht 
wil doen uitschijnen dat de 
Volksunie samen gaat met de 
P V V . , maar hij weet zeker dat 
dit niet waar is. Hij wilt alleen 
onze Vlaamse mensen met opzet 
misleiden. 

V.L. Gent 

KLERIKAAL EN 

ANTIKLERIKAAL 

Geachte heren, 

Al naa r gelang de aard van hun 
kiezerskliënteel gebruiken de 
kleurpartijen verschillende argu
menten tegen het federalisme en 
de Vlaams - nationalisten. Zo 
schermt de C.V.P. steeds met de 
noodzaak der kristelijke eenheid 
tegen het gevaar van het linkse 
anti-klerikalisme, terwijl de B.S.P. 
het dan weer heeft over het ge
vaar van een klerikaal overwicht 
in Vlaanderen 

Tot puntje bij paaltje komt en 
dan zien wij beide zg. aartsvijan
den mekaar hartelijk in de armen 
vallen, liever dan ook maar iets 
be maken te hebben met de Volks
unie. 

Nochtans biedt de VOLKSUNIE 
op het stuk van fanatiek klerika
lisme of anti-kler.kalisme de beste 
waarborgen. Voor de C.V.P. immers 
IS de Volksimie een parti j , die 
voor het grootste deel uit gelovi
gen bestaat, die enge antiklerikale 

politiek onmogelijk zouden 
maken. Terwijl anderzijds voor de 
socialisten de Volksunie een partij 
is waarin duizenden vrijzinnigen 
militeren, die zich tussen deze ka-
tolieken thuis voelen als een vis 
in het water, doch die ingeval de 
Volksunie een echte fanatieke kle
rikale parti j zou zijn, deze onmid
dellijk zouden verlaten. De Volks
unie is dus noch klerikaal noch 
antiklerikaal. Toch wil niemand 
iets te maken hebben met deze 
part i j , die op dit punt reeds lang 
een voorbeeld is voor de ganse 
Belgische politiek. Liever vallen 
zg. klerikalen en antiklerikalen 
mekaar om de hals wat een. voor 
de goegemeente, zeer belangrijk 
argument tegen de Vlaams-natio
nalisten volledig ontzenuwt. Toch 
kan men ervan overtuigd zijn, dat 
nog lange tijd de argumenten van 
de kristelijke eenheid tegen het 
antiklerikalisme en het gevaar van 
een kler^jaal Vlaanderen zullen 
gebruikt worden. 

E.G. - Deurne. 

KNOEIWERK 

Waarde Redaktie, 

« De Belgische grondwettekst 
heeft het meer dan 130 j aa r uit
gehouden, zonder belangrijke wij
zigingen te ondergaan. Hetzelfde 
zal niet kunnen gezegd worden 
van de nieuwe tekst. Nti was er 
bij de ontwerpers slechts een be
trachting : voorlopig werk leveren, 
dat nog geen tien jaar zal stand
houden. De verantwoordelijke po-
litiekers. die men bezwaarljk staats
lieden kan noemen, hebben een 
volledig gebrek aan vooruitzicht 
aan de dag gelegd. Zij hebben 
het federal sme prijsgegeVen aan 
wankelbare formules. Zij hebben 
de toekomst verbeurd door hun on. 
bekwaamheid ». Aldus de « Wal
lonië » van woensdag 27 dezer. 

Zelfs de heer De Saeger moest 
toegeven dat de nieuwe grondwet 
het einde betekent van )iet uni
taire België en hij een dualistische 
s taatss tniktuur als de oplossing 
ziet. Voor wanneer de splitsing in 
de C.V.P. ? Als zelfs de Ronde-Ta-
fel-knutselaars zo weinig geest
drift vertonen voor hun jongste 

vliegwerk, moet het wel een onge
looflijke rotzooi zijn. En nu maar 
van de komende verkiezingen ge
bruik maken, om deze sensiele he
ren definitief de bons te geven! 

Door een grenzeloos pretentieus 
man als de d.d. burgemeester van 
Mechelen in het gelijk gesteld 
worden, is voor de Volksunie, een 
niet te versmaden getuigschrift 

H.B. - Erenxbodegem. 

ZUID - AFRIKA 

Geachte heren, 

Dr B.J. In de Bosch, een Neder
lander die een studie wijdde aan 
de Nederlandse immigratie in Zuid-
Afrika, schrijft dat ongeveer 70% 
der Nederlandse immigranten uit
weken om ekonomische redenen, 
10% omwille van het klimaat, 4% 
omwille van de onderwijsfacilitei
ten voor de kinderen en 5% om 
sociale redenen. Verder stipt hij 
aan dat de meeste gezinshoofden 
in Zuid - Afrika bijna dubbel zo
veel verdienen als in Nederland en 
dat 40 % van de Nederlandse im
migranten in Zuid-Afrika eer ei
gen huis bezitten en 85% hun eco
nomische positie verbeteren door 
uit te wijken. Dr In de Bosch ver
klaart verder dat 83 % der Neder
landse immigranten in Zuid-Afrika 
tevreden zijn met hun werk, wat 
een hoger percentage is dan in 
Nederland en ook in Europa. 94% 
verklaren, geen moeilijkheden te 
hebben met het Afrikaans. Tot 
daar enkele objektieve gegevens uit 
de studie van Dr In den Bosch. 

Vlamingen die kosteloos brochu
res wensen te ontvangen om het 
wel en wee van onze verre stam-
broeders te volgen, wenden zich 
(mondeling ot - schriftelijkl tot 

volgend adres ' 
Inlichingsattaché van de Ambas

sade van de Republiek Zuid-Afri
ka, Regentschapstraat 43. Bru.ssell. 

J.B - Merksem. 

De redaktie draaft geen verant
woordelijkheid voor de inhoud der 
gepubliceerde leiersbrieven. Ze he-
boudt zich het recht van keuze 
en inkorting voor. Over de leiers-
rubriek wordt ireen briefwisseling 
fevoerd. 
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MATTHIEU 'S B E D D E N B E D R I J F 
TURNHOUTSEBAAN 102 BORGERHOUT — TEL. 35.17.83 
Bijhuizen : Antwerpen : Diepestr. 84-86. Tel. : 31.01.18 

Begijnenstr.39-41. Tel: 33.47.24 
Deurne : Califortlei 60. Tel. : 36.25.22 

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

S. De Lie, < Fapenhoek >, Berendrecht Tel. (03)73.66.59 

Alleen de zoekertjes gaan naar 
het hoofdsekretariaat : 

M. Lemonnier laan 82 Brussel 1. TeL 0 2 / 1 1 . 8 2 . 1 6 
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Vertegenwoordiger voor Antwerpen (Stad en provincie) : 
L. Vandevelde, St Damiaanstr. 17, Wommelgem - T.03-53.67.27 

V L A M I N G E N 
Met rijke ervaring en gi-ondige vakkennis... 

WIM MAES 
Grote Steenweg:, 165, Berchem - Antwerpen 
Telefoon : (03) 39.92.06 
Beroepsmedewerker der maatschappijen 

CONST A^TIA 
stelt zich kandidaat voor : 
1. Overname van één Uwer lopende verzekeringspolissen. 
2. Alle gebeurlijk nog af te sluiten verzekeringspolissen. 
IK KOM OP UW EERSTE VERZOEK 

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

« A S M X MONTUMM. 
d a t a v««r v«rM4*rdaA. 

WOHM- ROLAND 
— «Wipl««i««'4 Optiakv — 

Kartal/««<, 58 - - Aniwwpan 

TaMrai: l i U M 

H E R M E S 

S C H O O L 

54 Zuid laan 

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

• 
VOLLEDIGE 
SEKRETARIAAT-
KURSUS 

Algemene hande l sop le id ing 
Schoolgeld : m a x i m . 
8.000 F pe r j a a r o( 
3 maal 3.000 F . 

met r ech t o p Kinde rge ld . 

De school w a a r Vlamingen 
zich t hu i s r oe i en . 

Beter en r a o r d e l i g e r . 
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Een vorige maal hebben we in Europees verband de toestand besproken van 
de energiebronnen en gewezen op de eerder sombere vooruitzichten voor de 
toekomst van 1980 af. 

Wij braken een lans voor een planmatig energiebeleid in ons land, in tegen
stelling tot de lichtzinnige ééndagspolitiek die schijnt te behoren tot de 
beruchte « bon sens beige >. 
Thans willen wij onze steenkolenmijnen even van nabij bekijken, o.m. aan de 
hand van gegevens gepubliceerd door het Belgisch Kolenbureau («De Kolen-
industrie in 1963»). 

WQt met onze steenkool?(2) 

Een eerste basisgegeven is natuur
lijk de steenkoolproduktie. In tabel I 
geven wij de evolutie ervan voor de 
verschillende bekkens. Hieruit blijkt 
de steeds belangrijker wordende po
sitie van de Limburgse mijnen. 

Waar het Kempens bekken in 1937 
slechts 6.613 000 ton voortbracht of 
22,3 % van het totaal, liepen deze cij
fers dus op tot 10.067.000 ton of 47 %. 
De belangrijkheid van deze mijnen is 
dus zo groot, dat zij met 7 putten in
staan voor de helft van de totale pro-
duktie ! Het aantal putten der zui
delijke bekkens beloopt niet minder 
dan... 53 ! U leest wel goed : 53 Waal
se mijnen die evenveel produktie ge
ven als 7 Vlaamse putten \ Vroeger 
was deze ongelijkheid nog opvallen
der • in 1925 waren 246 mijnen in uit
bating in de Zuidelijke bekkens tegen
over slechts 5 in Limburg; in 1958 nog 
101 tegenover 7. 

In 1963 werkten 84.605 arbeiders in 
de Belgische mijnen, waarvan 64.327 
in de ondergrond. Dit betekent een 
vermindering met bijna 20.000 eenhe
den tegenover het jaar 1960 en 60.000 
tegenover 1956 ! Hoe dienen deze cij
fers verdeeld over de Vlaamse en de 
Waalse putten ? Tabel II geeft de op
lossing. 

Van dit totaal zijn er niet minder 
dan 41.800 vreemdelingen die in de 
mijnen arbeiden. 

Tabel III geeft het rendement per 
arbeider in kilogram, voor de onder
grond - arbeiders en voor het totaal 
( toezicht- en kaderpersoneel uitge
sloten). Onmiddellijk valt het enor
me verschil op tussen de Limburgse 
mijnen en die der zuiderse bekkens. 

Anderzijds wordt een verhoging 
van het rendement vastgesteld, die 
het hoogste is in Limburg en Bergen, 
terwijl integendeel voor het Cen
trum en Charleroi '62-'63 een terug
loop gebeurde ! Oorzaak was wel
licht het inschakelen van oningewij
de vreemde arbeiderskrdchten. 

Waar het rendement per onder
grondse arbeider bv. in Frankrijk 
voor 1963 1958 kg. bedroeg, voor Ne
derland 2.087 en voor Duitsland 
2.521, blijken de Kempense mijnen 
een zeer behoorlijk figuur te slaan. 

In 1963 werd in totaal 21.418.000 
ton geproduceerd en 7.543.000 ton in
gevoerd. Hiervan verbruikten de 
mijnen zelf 2.580.000 ton, de cokes-
fabrieken 9.660.000 ton, de elektrici
teitsbedrijven 4.113.000, de spoorwe-
wegen nog slechts 471.000 en de ove
rige nijverheid 2.652.000 ton. Voor 
huishoudelijk verbruik werd het zeer 
hoog cijfer van 8.108.000 ton bereikt 
wegens de strenge winter. Ook werd 
er 2.527.000 ton uitgevoerd. 

De evolutie van het brandstoffen-
verbruik in België blijkt een radika-
le ommekeer gekend te hebben. Zo 
was in 1950 het aandeel der Belgi
sche kolen nog 91,8 %, dat der 
vreemde 2,2 % en de petroleumpro-
dukten slechts 6 %. In 1963 bedroe
gen deze verhoudingen respectieve
lijk 53,1, 19,9 en 27 % ! Dus was 
België in 1963 reeds voor 47 % af
hankelijk van het buitenland. En 
eoais we vroeger schreven, zal hst 

verder en sneller dan we verwachten 
die richting uit gaan. 

Het staat vast, en ook de betrokken 
kapitalistische kringen zijn daarmede 
akkoord, dat door de samensmelting 
van de Kempische mijnen een door
gedreven rationalisatie kan gebeuren 
van het beheer ervan. Als onmiddellijk 
gevolg : financiële besparingen, geen 
gebrek aan kaderpersoneel of bedien
den meer, eenheid van beleid. 

Het Kolendirectorium was reeds In 
1962 van oordeel, dat slechts een kon-
centratie van de uitbatingen het ver
val van het bekken zou kunnen stop
zetten en de grote moeilijkheden op-

moeilijkheden inzake energiebeleid. 
Indien men met overleg de eigen 
bronnen wil vrijwaren, indien men in 
1980 een krisis voor de ganse ekono-
mie wil voorkomen, dan moet inge
grepen worden. 

En gelet op het enorme belang van 

verleden, toen fantastische bedragen 
in verlieslatende mijnen werden ge
pompt door de staat zonder dat hier 
van ernstige kontrole spraak was ! 
Inegendeel was het een publiek ge
heim, dat de kapitaalmaatschappijen 
die de mijnen bezaten, deze toestand 
zo lang mogelijk hebben laten duren : 

worden limburgse mijnen gesloten? 
lossen die zich voordoen (zie ons vo
rig artikel). Er werd door dat lichaam 
ook een besluit getroffen in die zin, 
maar dat bleef dode letter. Wij zul
len verder zien waarom ! 

De eenheid van beleid is een drin
gende noodzaak, zoals we reeds vroe
ger deden uitkomen. Indien men het 
hoofd wil bieden aan de toekomstige 

de steenkoolnij verheid voor de ganse 
ekonomie, (zoals trouwens van de 
ganse energiesektor) ligt hier de 
eerste reden voor kontrole door de ge
meenschap. 

En een tweede reden, die we reeds 
aanstipten, is het feit dat door de ge
meenschap hulp dient geboden aan 
de mijnen. En niet langer zoals in het 

TABEL L 

Bekken 

Kempen 
Centrum 
Charleroi 
Luik 
Bergen 

Totaal 

1960 

9.385 (41,8 %) 
1.959 ( 8,7 %) 
5.325 (23,7 %) 
3.538 (15,8 %) 
2.236 (10.0 %) 

22.443 

1961 

9.611 
1.647 
5.148 
3.969 
2.064 

21.539 

1962 

9.807 
1.256 
5.221 
3.080 
1.862 

21.226 

1963 (ta duizenden 
ton) 

10.067 (47.0 %) 
1.081 ( 5.0 %) 
5.317 (24,8 %) 
3.082 (14,4 %} 
1.871 ( 8,8 %) 

21.418 

TABEL IL 

Bekken 

Kempen 
Centrum 
Charleroi 
Luik 
Bergen 

Totaal 

Ondergrond 

26.039 
3.007 

16.680 
11.852 
6.249 

64J27 

Totaal 1963 

33.534 
4.490 

22.621 
15.783 
8.177 

84.605 

TABEL IIL 

Bekken 

Kempen 
Centrum 
Charleroi 
Luik 
Bergen 

Totaal gem. : 

1960 
Ondergrond 

1.792 
1.425 
1.590 
1.299 
1.447 

1.577 

Totaal 

1.298 
1.004 
1.088 

924 
1.017 

lllï 

1963 
Ondergrond 

2.097 
1.787 
1.705 
1.446 
1.685 

1.820 

Totaal 

1.547 
1.288 
1.163 
1.023 
1 ^ 7 

1.300 

wie zou niet op kosten van de ge
meenschap goede sier willen maken ? 
Het totaal aan rechtstreekse en on
rechtstreekse toelagen aan de steen-
koolnijverheid verleend, bedraagt van 
1945 tot en met 1963 niet minder dan 
73.477.000.000 frank!! (volgens het 
ministerie van Ekonomische Zaken en 
Energie). 

En wij spreken als naïeve flamin
ganten van « onze s> Vlaamse kolen
mijnen. Maar de echte eigenaars, dat 
zijn : de Société Générale (steeds 
zij), Brufina, Arbed (Luxemburgse 
trust) en de Franse groep Pont-ö,-
Mousson. Ziedaar de bezitters van 
« onze mijnen » ! 

Het Kolendirectorium had dan ook 
besloten ter gelegenheid van de voor
gestelde fusie een gemengde maat
schappij op te richten, dus met deel
name van de staat. En de machtige 
financiële groepen hebben zodanige 
druk uitgeoefend op de regering, dat 
de slappeling Spinoy door de knieën 
is gegaan. Trouwens schijnt het juri
disch niet mogelijk te zijn van boven 
af zulke gemengde vorm op te leggen. 
Onze wetten zijn inderdaad zeer ka
pitalistisch opgevat... 

De toestand zou zo evolueren, dat 
de Franse groep zal uitgekocht wor
den en dat Brufina, Arbed en de So
ciété Générale samen zonder dwang 
de fusie zouden aannemen, mits men 
het ontwerp van gemengde maat
schappij laat varen... In dat beheer 
zaJ de gemeenschap dus niets te zeg
gen hebben. Het algemeen welzijn 
komt er niet ter tafel, enkel het wel
zijn van de trusts met hun metaal
nijverheid. Misschien zal de gemeen
schap wel rechtstreeks of onrecht
streeks (onder vorm van sociale toe
lagen) mogen tussenkomen in echt 
of fiktief verlies van die heren l 
Daarom eist de Volksunie opnieuw, 
zoals ze het deed in de 12e resolutie 
van de sociaal-ekonomische sektie in 
het Kongres 1963 : « De Limburgrse 
mijnen dienen onder gemeenschappe
lijk beheer geplaatst liefst met staats-
participatie of als staatssteenkolen-
mijnen ». 

En «wij hameren verder» : Geen 
sluiting van Limburgse mijnen! 
Vlaamse mijnen in Vlaamse handen ! 

E. Slosse. 
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open brief 

aan ^ntoon Spinoy 

minister en 

stakingsbreker 

Excellentie, 

M'ij hebben u dezer dagen wel in een zeer onverwachte en 
eigenaardige rol op het politieke schouwtoneel zien verschijnen : 
in de niet bijster geslaagde vermomming van een bittere Cassan
dra die somber de ondergang \an de Belgische ekonomie voor-
Bpeble indien de klerikalen nog langer de fundamenten van on/e 
•wehaart en voorspoed zouden doen beven onder de misselijke 
mokerslagen \an hun walgelijke schokstakingen. 

Gij hebt dit nummertje Cassandra weggegeven, Toon, naar 
aanleiding \an de mededeling der Genkse Fordfabneken dat zij 
iedere uitbreiding van hun bedrijf stopzetten ingevolge de door 
het A.(;.V. georganizeerde staking. Die stopzetting betekent inder
daad heel wat. Thans werken er in Genk G.000 arbeiders en de 
VDoruit/.ichten gingen in de richting van een uitbreiding tot 
12.000 man. Uw mededeling komt er dus op neer dat, door de 
fout \an het jap-sindikaat, 6.000 werkplaatsen verloren gaan in 
X-imbui'g. 

Dat is zéér ernstig, inderdaad. En indien uw beschuldiging 
Juist is, zal zij voor de zoveelste keer het bewijs hebben geleverd 
dat de sindikalen - niet alleen dat der jappers, Toon, maar ook 
het rode, het uwe - op gezette tijden zich er niet voor schuwen, 
de kip die de gouden eieren legt wat onder haar buik te gaan 
kietelen, op gevaar af dat die kip uiteindelijk dan haar -eieren-
zal gaan zoek leggen. Maar over de grond der zaak wil ik het 
niet hebben, om de eenvoudige reden dat ik niet over de ele
menten beschik om terzake een juist oordeel te vellen. 

Het is uw houding, Toon, die ik op mijn azerty wat wil 
betokkelen. Ik vind het reuzefijn dat iemand als gij plots zo'n 
gevoelige eksterogen kriigt op het gebied van stakingen. Ik 
behoor namelijk tot het slag van mensen dat nog altijd zeer sterk 
twijfelt aan het feit of de stakingen van 1960/1961 - de rode 
stakingen tegen de sindsdien aanvaarde eenheidswet - het beste 
middel waren om onze ekonomie te bevorderen. Om het buiten
lands kapitaal aan te trekken. Om de binnenlandse investeerders 
er van te overtuigen, dat hun centen nergens veiliger waren dan 
in de bedrijven waar de metaalbewerkers van het A.B.V.V. de 
lakens uitdeelden. 

De kapotgeslagen autobussen, de omgehakte bomen, de 
bergen huisvuil in onze steden, de vernielde stationsgebouwen, 
de ontspoorde N.M.B.S.-wagens, de nachtelijke verkeersongeluk
ken, de knokploegen met de motorhelm : stuk voor stuk zijn dat 
dingen, Toon, die toch ook uit uw geheugen niet helemaal weg
gewist kunnen zijn. Wat een reuzegroot, oceaanachtig en wereld
wijd verschil : de Toon van toen en het toontje waarop hij thans 
zingt. 

Reuzegroot verschil inderdaad, Toon, maar geen onbegrijpe
lijk verschil. Tijdens de heroïsche dagen van de Grote Stakmg 
waart gij lid van His Majesty's most loyal opposition, begerig 
loerend naar de voordelen en prebenden van het bewind. Van
daag zijt gij een excellentie. Een Man Met Verantwoordelijkheid. 
Tussen de revolutionair en de konservatief is er een minister
zeteltje verschil. Met de daarbijhorende portefeuille, natuurlijk 1 

En vervolgens. Toon, begrijp ik uw plotse bezorgdheid over 
de O.ÜOÜ verloren werkplaatsen in Limburg niet goed. Iedereen 
die de geschiedenis kent van het overwaaien der Fordfabrieken 
naar Genk. weet toch dat geen enkele excellentie en geen enkele 
politieke manitoe daar ook maar één stap heeft voor verzet of 
hoeven te verzetten. Maar iedereen weet evengoed dat gij. Toon, 
feestelijk en bij herhaling uw ministeriële hielen hebt gevaagd 
aan de werkplaatsen in Limburg en elders in Vlaanderen, 
ledereen kent het lijstje : Beherman-Demoen, Verreries de Mol, 
Aleurop, Perle-Caulier, Pirelli en zoveel andere I drijven die de 
jongste jaren vanuit Vlaanderen naar Wallonië zijn getrokken. 

En iedereen. Toon, herinnert zich nog dat bewust A.B.V.V.. 
kongres waar openlijk en cinisch werd toegegeven dat gijzelf en 
uw fameuze vriend Major zich hebt ingespannen om bedrijven 
van Vlaanderen naar Wallonië over te hevelen. Uw Cassandra-
rolletje van vandaag, uw bombastisch beroep op de verantwoor
delijkheidszin, uw houding van wat men in de terminologie van 
BW niilieu een rat noemt kan dan ook niet ernstig genomen 
volden, tenminste niet door 

dio Genes. 

D E A F F I C H E S . . . -

Hot zou wel eens interessant 
zijn, te weten hoeveel de affi-
chekampanje kost die Gilson 
momenteel In de Brusselse 
agglomeratie op het tema 
«Eigenlijk weten we heel 
goed... » voert. 

D huur van de aanplakbor-
den is slechts te schatten, 
omdat de huurprijzen ver 
uiteenliggen. Op de meest ge
schikte plaatsen van Brussel 
kan zo'n bord 20 000 fr per 
maand kosten; op de slecht
ste plaatsen daalt dat tot 
1.500 a 1.750 fr. Men kan ech
ter veilig aannemen dat de 
(laag geschatte) gemiddelde 
huurprijs om en nabij 2.500 
fr per maand ligt. 

Dat helpt ons al een stukje 
vooruit, vooral wanneer wij 
weten dat Gilson 350 borden 
heeft laten afhuren. Bij dit 
ronde huursommetje dienen 
nog gevoegd te worden de 
kosten voor ontwerp en druk, 
zodat de hele grap uiteinde
lijk wel een miljoentje zal ge
kost hebben. 

...VAN GILSON 

Wie betaalt dit ronde som
metje ? Er IS desaangaande 
aan de minister een parle
mentaire vraag gesteld en we 
wachten benieuwd op de uit
slag. De verantwoordelijke 
uitgever van de affiches is 
een zekere heer Poullet — 
wiens naam verkeerdelijk als 
Poulette staat afgedrukt — 
die die kabinetschef is van 
minister Gilson. Naar ver
luidt zou de hele grap echter 
betaald worden door private 
geldschieters. Het schijnt 
trouwens, dat Gilson nog heel 
wat propagandistische pezen 
op zijn boog heeft en dat er 
van zijnentwege in de Brus
selse agglomeratie een stort
vloed van folders en propa
gandamateriaal is te ver
wachten. 

Het ware heel, héél interes
sant eens te weten, wie die 
anonieme geldschieters zijn 
die zo gewillig in hun zak 
tasten om belangrijke fondsen 
ter beschikking te stellen van 
het unitaristisch en ant i -
Vlaams Brussels salonkeffer-
tje Gilson. 

DE VRIENDEN 

De politieke vrienden van 
Gilson schijnen met dat alles 
niet al te erg ingenomen te 
zijn. Er is vooreerst al een 
meningsverschil over de pro
pagandistische taktiek : Gil
son wenst « zijn » ministeri
ele verwezenlijkingen als 
elektorale troef uit te spelen, 
terwijl Van den Boeynants 
liever wat afstand zou nemen 
van het regeringswerk om een 
«principiële» kampanje te 
voeren. 

Deze taktische meningsver
schillen verzinken in het niet 
bij de naijver en het onge
noegen waarop de affiche
kampanje onthaald wordt 
door de politieke « vrienden » 
en elektorale konkurrenten 
van Gilson in de C.V.P. De 
minister van binnenlandse za
ken krijgt op zijn neus, dat de 
hele patriottieke aanplakveld-
slag slechts moeten dienen 
om Gilson in goede startpo-
zitie aan de poll te brengen. 

Maar nog eens : vanwaar 
komen de miljoenen voor de 
kampanje van Gilson en wel
ke belangen schuilen daar
achter ? 

DE KACHEL 

U hebt de geschiedenis 
stellig in uw krant gelezen, 
maar moest u ze per ongeluk 
hebben overgeslagen, dan 
zou dat een zwaar verlies 
zijn. Dus herhalen we ze nog 
maar eens. 

Ergens in een Westvlaams 
station van de NMBS stond 
een kachel die, tot groot on
genoegen van de bedienden, 
niet voldoende warmte gaf 
om het lokaal te verwarmen. 
De centrale diensten werden 
dan ook verzocht, de nodige 
schikkingen te treffen om 
voor een grotere kachel te 
zorgen. 

Een inspecteur kwam ter 
plaatse de maten van het 
lokaal nemen en kort daar
op kwam een nieuwe kachel 
aan. Tot de niet geringe 
verbazing van het stations
personeel was de nieuwe 
kachel nog kleiner dan de 
vorige. Bij navraag bleek de 
inspecteur alleen de maten 

van de vloer te hebben ge
nomen. 

De volgende instantie, die 
zich met het probleem be
zig hield, was de sindikale 
afgevaardigde die blijkbaar 
op het gebied van kachels 
iets meer ervaring had dan 
de inspecteur - deskundige. 
Kij berekende het juiste vo
lume van het lokaal en aan 
de hand van die berekening 
werd opnieuw een andere 
kachel bij de centrale admi
nistratie aangevraagd. 

EUREKA 

Van hogerhand bleek men 
echter onvermurwbaar te 
zijn en nóg eens een nieuwe 
kachel kon er echt niet af. 

Grote konsternatie en nog 
groter ongenoegen bij de 
kouwelijke bedienden. Tot
dat iemand op de schitte
rende gedachte kwam dat, 
indien de kachel zich niet 
wou aanpassen aan het lo
kaal, het lokaal zich dan 
maar moest schikken naar 
het vermogen van de ka
chel. 

Er werd dus eensluidend 
besloten, het plafond van 
het lokaal te verlagen en de 
werken daarvoor werden ter 
hand genomen. 

De rekening bedroeg 
35.000! 

Is deze kachelhistorie 
geen plaatsje waard in de 
Geschiedenis van Ons Dier
baar Vaderland? 

VERKIEZINGEN ? 

Inderdaad, heel binnenkort 
zijn er parlementsverkiezin
gen. Meer dan ooit heeft de 
Volksunie uw steun en uw 
hulp nodig. 

Er is een uitzonderlijk 
praktisch, goedkoop en nuttig 
middel om ons te steunen : 
een abonnement nemen op 
«De Volksunie». Van nu tot 
einde 1965 kost dat slechts 
200 fr. Stortingen op per. 
1476.97 van Volksunie, Brus
sel 1. 

Steun ons en gun uzelf het 
genoegen, onze strijd van na
bij mee te maken. Neem een 
abonnement. 
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DE VOLKSUNIE 

FEESTZITTINO 

In het hotel « Plaza » vond 
verleden zondag het huldebe-
toon plaats aan volksverte
genwoordiger mr. D. Deco-
ninck. 

Deze geslaagde hulde, die 
werd voorgezeten door dhr 
Staf Verrept, verzamelde een 
200-personen uit het Bra
bantse en van elders in het 
VI xamse land aan de f eestdis. 

Drs Wim Jorissen, algemeen 
sekretaris der Volksunie, 
schetste een beeld van de ak-
tiviteiten en de rusteloze 
werkkracht van onze Brussel
se volksvertegenwoordiger. 
Ook mr. A. Roosens vond tref
fende woorden van waarde
ring voor het werk van mr. 
Veonninck. 

Onze hoofdbestuursleden 
Et Slosse en Walter Luyten 
sloten zich, met een spran
kelend-geestige tafelrede, bij 
(ieze hulde aan. 

Volksvertegenwoordiger D. 
Deconinck, kennelijk ontroerd 
door de talloze blijken van 
genegenheid en vriendschap, 
bedankte in een opmerkelijke 
rede. 

Dit uiterst geslaagde feest 
was een gepaste en verdiende 
hulde aan de werkkracht van 
de man die in 1961 een Brus
selse kamerzetel voor het 
Vlaams-nationalisme ver
overde en die in 1964 als 
eerst Vlaams-nationaal ge
meenteraadslid in het Brus
selse stadhuis binnentrok. 

DETECTIVEROMAN 

De kleurpolitieke kranten 
zijn er als de kippen bij om 
van iedere gebeurtenis in de 
Volksunie een detectivero

man te maken. Dat past dan 
uitstekend in de psychologi
sche voorbereiding van de a.s. 
verkiezingen. Zo menen zij 
toch ! Wij zijn er echter van 
overtuigd dat onze lezers met 
hetzelfde geringschattend 
schouderophalen als wijzelf 
voorbijgaan aan deze opge
blazen, leugenachtige en van 
dag tot dag zichzelf tegen
sprekende berichten. 

Wie een proef op de som 
wil nemen, heeft het niet te 
moeilijk; het volstaat bem, 
enkele grote kranten van de 
jongste tien dagen opnieuw 
door te nemen en de berich
ten krant per krant en tussen 
de kranten onderling te ver
gelijken. Zo'n steekproef le
vert onomstotelijk het bewijs 
dat alle verzamelde kleurpoli
tieke redakties er niets van 
weten, mekaar eerst na- en 
dan tegenspreken en de vol
gende dag hun eigen informa
tie nog maar eens op de kop 
zetten. 

Het opzet daarvan is zo 
klaar als een klontje : ver
warring en tweedracht zaaien 
bij de Volksuniemensen en 
-simpatizanten. 

Maar wie van ons is zo na
ïef, zich daaraan te laten 
vangen ? 

OVERBODIG 

Men kan zich afvragen, 
waarom de B.S.P. en de CV.P. 
elk op dezelfde dag een af
zonderlijk kongres beleggen 
over de grondwetsherziening. 

De stellingen zijn ingeno
men, het raadplegen van de 
kongressen is nog slechts een 
formaliteit en de teksten, 
waarover de C.V.P.- en de 
B.S.P.-kongressisten z i c h 
moeten buigen, zijn identiek 
dezelfde. Ons lijkt het alsof 
het inrichten van twee af
zonderlijke kongressen abso
luut overbodige kosten ver
oorzaakt. 

Waarom geen gemeen
schappelijk C.V.P.-B.S.P.-kon-
gres in het teken van de on
eindige twee-eenheid en het 
sakrosante unitarisme ? 

Een gezamenlijk kongres 
zou trouwens meteen de be
loftevolle s tar t kunnen zijn 
voor een verdere innige geza
menlijke aktie : eenheidslijs-
ten tussen C.V.P. en B.S.P. in 
heel het land, gezamenlijke 
verkiezingskampanje en ge
meenschappelijke meetings 
om de beurt in Volkshuizen of 
Gildenhuizen. 

Het sisteem zou het groot 
voordeel hebben, dat meteen 

duidelijk blijkt hoe in werke
lijkheid de verhoudingen 
thans liggen : wie geel stemt, 
stemt rood en omgekeerd. 

OOK HET V.V.A. 

Het Dagelijks Bestuur van 
het Verbond der Vlaamse 
Academici heeft eveneens 
stelling genomen tegen de 
geplande grondwetsherzie
ning. Het sluit zich terzake 
aan bij de stelling, zoals ze 
begin januari door de V.V.B, 
werd ingenomen. 

In een motie laat het W A 
bovendien nog opmerken dat 
specifieke Waalse of Vlaamse 
belangen door eigen instanties 
moeten worden behandeld, 
zonder inmening van de an
dere volksgroep. « Soort bij 
soort bevordert vree, is een 
oude wijsheid », stipt de motie 
aan. 

Het V.V.A. keert zich tegen 
ieder mogelijk remmaneuver 
waardoor de gaafheid of ont
plooiing van specifiek Vlaam
se of Waalse eigenheid kan 
worden geschonden of ver
lamd en waardoor dus het 
demokratisch zelfbeschik
kingsrecht der volkeren zou 
worden opzijgezet. 

DEBAT MET VIER 

Verleden week donderdag 
richtte de Antwerpse Kon-
taktklub een debat in over de 
grondwetsherziening, waar
aan werd deelgenomen door 
Herman Van der Poorten na 
mens de P.V.V., Geldolf na 
mens de B.S.P., Van Cauwe-
laert namens de C.V.P. en 
Van der Eist namens de V.U. 

Voor dit debat was er een 
reusachtige belangstelling ̂  
het publiek van de Kontakt-
klub bewees eens te meer, op 
een voorbeeldig-demokrati-
sche wijze te kunnen luisteren 
en oordelen over de argumen
ten van spreker-s waarmee het 
hoegenaamd niet akkoord is. 

Het dossier grondwetsher
ziening is voor de grote par
tijen zo verpletterend dat het 
mr Van der Eist — die trou
wens buitengewoon op dreef 
was — niet te veel moeite 
kostte om zijn argumenten te 
laten gelden. Dhr Geldolf 
maakte het hem trouwens 
niet lastig en ook dhr Van 
Cauwelaert brak niet te veel 
potten. De handige (en sim-
patieke) jongen van de avond 
was Van der Poorten. Hij 
was zó handig dat hij, in zijn 
poging om zich aan te passen 

aan het flamingantisch pu
bliek van de Kontaktklub, 
bijna de Volksunie-stellingen 
zou hebben verdedigd. 

Op die wijze gaf hij zich 
net iets te véél bloot, wat mr 
Van der Eist toeliet droog te 
punchen : « wat zou de heer 
Van der Poorten hier deze 
avond verteld hebben indien 
de P.V.V.-ers uit de oasis 
francophone de grondwets-
herzieningskonferentie niet 
hadden verlaten ? Waar
schijnlijk ware hij dan het 
roerend eens geweest met de 
heren Geldolf en Van Cauwe
laert ». 

Zoals steeds werden de de
batten schitterend ingeleid en 
geleid door mr Hugo Schiltz. 

VOORSPELLING 

De heer Harmei, vleugel
voorzitter van de Waalse 
C.V.P., heeft te Charleroi 

voorspeld dat er in 1980 op 
alle 100 Belgen 70 Vlamingen 
en 30 Walen zullen zijn. 

Zoals men weet heeft onze 
eksaltante regering Lefèvre-
Spaak het wettelijk zo gere
geld, dat de Vlamingen nooit 
op méér dan 50 % van de 
plaatsen vanaf directeur ea 
hogerop in de administratie 
aanspraak kunnen maken. 

Stel nu eens, dat er in het 
jaar 2.000 nog 15 Walen en 
85 Vlamingen op 100 Belgen 
zouden zijn. 

Dan worden, naar het 
schitterend recept van onze 
grote staatslieden, alle Walen 
beslist topambtenaren. Om 
directeur of sekretaris-gene
raal te worden, zal het vol
staan in de wieg te hebben 
gelegen ten zuiden van de 
taalgrens. 

In alle ernst : hoeveel mil
joenen kost deze rassistische 
maatregel het Vlaamse volk 
iedere maand ? 

Werkloosheid in de bouwnijverheid ? Algemeen wordt een terug
loop in de bouw verwacht bij de seizoenherneming. De kredieten 
voor Openbare Werken werden de jongste jaren samengebald op 
enkele spektakulaire ondernemingen te Brussel en in Wallonië : 
route de Wallonië bvb. en hellend vlak van Ronquières. Deze spil-
zucht ging zelfs ten koste van de sociale woningbouw. Van enige 
spreiding met het oog op een mogelijk wegebben der hoogkonjunk-
tuur was er geen sprake. Nu is het zover : er komen moeilijkheden 
in de bouwnijverheid. En er is een spreuk die zegt : « Als de bouw 
slecht gaat, gaat alles slecht ». 

DE LAATSTE MOHIKANEM 

Te Gent bestaat er zoiets als het lokaal 
van de Ecole des Hautes Etudes, een 
herenhuis aan de Koornlei, dat op 25 
november 1923 werd ingewijd onder het 
voorzitterschap van een der hoogste 
magistraten van de stad, de sinds lang 
vergeten en begraven Alexis Galliër. Het 
huis werd aangekocht door de katolie-
ke en liberale franskiljons en in zijn 
openingstoespraak scheerde voornoemde 
Alexis de flaminganten en de aktivisten 
over één kam en beweerde hij dat de 
Vlamingen geen Nederlands Hoger On
derwijs wilden. 

De geest van deze asociale kaste is 
ncR steeds niet dood. Het huis bestaat 
ook nog. En in de bijlage van het Bel
gisch Staatsblad van 5 november j . ! . 

verscheen in 't Frans alleen, en dus 
weer strijdig met de Belgische wetten — 
de samenstelling van de Conseil d'Ad-
ministration van de kwijnende Ecole des 
Sottes Etudes. 

Tot leringe ende vermaak van u allen 
zou ik de hele lijst kunnen afdrukken 
van de twintig sinjeurs die verder willen 
blijven ijveren opdat cm. de hogere 
administratieve kaders van de reeds 
grondig verfranste en verfransende 
katoenbarons en ijzervreters tijdig kun
nen gestoffeerd wordeji met Belgisch-
Frans wauwelende fistons, maar de 
ganse lijst met namen en adressen zou 
te veel plaats in beslag nemen. Er zitten 
vogels van zeer verscheiden pluimage in 
de raad van beheer van dit schooltje. 

maar ik zou hem willen uitkammen oro 
er slechts de grootste luizen uit te 
kraken. 

ISJjUmmer twee van de lijst is Anseele 
Edouard, rue du Perroquet 79, Gand, 
m.a.w. Jonker Anseele, Eddy, de tluitjes-
melksocialist van de verburgerlijkte 
Parti Socialiste Beige. Zijn Vooruit doet 
sinds 11 oktober een (mislukte) poging 
om zich een Vlaams kleedje aan te pas
sen. Wat toch maar moeilijk kan slagen 
met een autentieke franskiljon als kop
man I En hoe vindt ge het door hem op
gegeven adres ? rue du Perroquet I 
Oh, Eddy. 

Verder vinden we in de buurt van 
deze salonsocialist o.m. Jean Eeckhout 
en Gérard Verhelst, m.a.w. twee heren 
die mét Geeraard Van Daele op de Gent
se C.V.P.-Iijst stonden en ook gekozen 
werden. En dan durft C.V.P.-burgemees-
ter Miele Claeys zich nog steeds afvragen 
hoe het toch komt dat hij 15.000 stemmen 
verloor ! De kristendemokraten kunnen 
het zo mooi schrijven in hun Volks
macht. In de praktijk pappen zij echter 
aan met de reaktionaire franskiljons van 
Gand francais. In de grond zijn zij niet 
veel beter dan de Anseeles. 

Opmerkelijk is dat de meeste paljassen 

van de Conseil d'Administration hun 
straatnaam in 't Frans opgeven. Meer 
dan dertig jaar nadat de taalwetten wer
den aangenomen, blijven deze franskil
jonse maniakken ons straffeloos uit
dagen. 

Wanneer zal de flamingant Rik Fayal 
er bij zijn kollega op aandringen, dat 
het Staatsblad zou ophouden het slechte 
voorbeeld te geven ? En zouden Janneke 
Verroken en andere Saegende Ridders 
van Val-Duchesse zich niet beginnen in 
te zetten opdat, voor de fatale dag van 
de parlementsverkiezingen, toch die eer 
zou gered worden ? 

Wij maken ons geen illuzies over hun 
durf, over hun bedoeling en over hun 
kans op slagen in een unitair België. Ik 
vrees evenwel dat Flupke, pardon Phi
lippe More) de Bouche Saint-Denis, bou
levard Reine Astrid 55, Gand en de an
dere vermolmde mummies van de Con
seil d'Administration de l'Ecole des 
Hautes Etudes, zich de ogen zullen uit
wrijven wanneer zij bij de volgende 
verkiezingen de matematische bewijzen 
in handen zullen krijgen dat de toe
komst van hun °Ecole, én van de Conseil 
d'Administration van dat zottekenskot, 
ver achter de rug ligt. 
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1.INKEROEVER 

De Antwerpse Linkeroever 
t r i j g t een lugubere reputa
tie : drie moorden vlak na 
mekaar, a'le drie op het
zelfde soort terrein : veria-
,ten en met struiken begroei
de gronden. 
, De Antwerpse politiedien-
Bten hebben tijdens het on
derzoek over deze moorden 
reeds kunnen uitmaken, dat 
er de jongste tijd minstens 
dertig gevallen van aanran
ding in dezelfde omgeving 
yan de Linkeroever waren. 

De provinciegoeverneur, 
het stadsbestuur en de maat
schappij die de Linkeroever 
beheert hebben thans be
loofd, het nodige te zullen 
doen om de verlaten terrei
nen te ontdoen van kreupel
hout en struiken. 

Dat is ruim op tijd! 
Deze maatregel drong zich 

omwille van morele en hy
giënisch redenen sinds altijd 
op. Maar er moesten eerst 
doden vallen, vooraleer het 
zo ver kwam. 

TER HERINNERING... 

Het is nu reeds vier jaar 
geleden dat de overdracht-
taxe werd verhoogd. 

Ten tijde van de verho
ging werden plechtige eden 
gezworen dat '^ het maar 
voor één jaar zou zijn »• In
middels zijn daar al drie 
jaar bijgekomen. 

Het is nuttig, daaraan 
thans, in het vooruitzicht 
van de verkiezingen, eens te 
herinneren Want vier jaar 
geleden beweerden de socia
listen dat de verhoging van 
de overdrachttaxe « vooral 
de kleine man trof » En het 
•was mede tegen deze ver
hoogde overdrachttaxe dat 
de BSP tijdens de grote sta
king 1960-1961 haar mih-
tanten m het vuur joeg 

De « kleine man » en de 
militant zijn sindsdien al 
lang vergeten. De BSP zit 
immers m de regering Wat 
praat men dan nog van 
lang - vergeten beloften? 

Hoofdzaak is, dat de ka
meraden - profiteurs aan de 
top het eoed hebben 

ZETELAANPASSING 

De Vlaamse CVP-ers, die 
inzake de grondwetsherzie
ning laf en vlug door de 
knieën zijn gegaan, maken 
zich klaar om de grote pro-
pagandabazuin te steken 
over de zetelaanpassing. 
Kwestie van de rest te doen 
vergeten! 

De heer Jozef vart Over-
straeten, voorzitter VTB -
VAB ooraeelt in een van de 
jongste nummers van de 
« Autotoerist » als volgt over 
de zetelaanpassing ; « En
kele naieve en veel sluwe 
politici stellen het aanhou
dend voor alsof zetelaanpas
sing het opheffen is van de 
grootste Vlaamse grief. Het 
uitblijven van zetelaanpas-

LinkeroeAer : mooie build-ngrs middenin <Ie hiou^^e. 

Sing sinds bijna 18 jaar is 
geen essentieel Vlaamse 
grief, maar al een een schan
dalige aanslag op de de.iio-

• kratische rechtvaardigheid. 
Komt er zetelaanpassmg, 
dan profiteren daarvan wel
licht een of meer politieke 
partijen (zeer lichtjes), maar 
voor het Vlaamse vollj ver
andert er niets »• 

Daarmee kunnen de 
«naïeve en sluwe» kleur-
pohtiekers het weer eens 
stellen! 

H O N D E R D MIUJOEN 

Er zijn m Vlaanderen 551 
postambtenaren van eerste 
en tweede kategorie. 

Indien er, in verhouding 
tot het bevolkingscijfer, 
evenveel zouden zijn dan m 
Wallonië, dan zouden het er 
geen 551 maar 989 moeten 
zijn. 

Door deze onderbezetting 
op het Vak van postambte
naren ontvangt Vlaanderen 
ruw geschat per jaar hon
derd miljoen minder aan 
wedden, vergoedingen, enz. 
dan waarop het recht heeft. 

Deze honderd miljoen zit
ten hem alleen reeds in dat 
kleine vakje van de post 
Hoeveel honderden miljoe
nen krijgt Vlaanderen jaar
lijks Ui alle sectoren van het 
openbare leven minder dan 
waarop het recht heeft? 

Dit raadseltje laten we 
best oplossen door de kleur-
politiekers die verantwoor
delijk zijn voor deze toe
stand. 

CENSUUR 

De intelligente Dwarskij
ker van het weekblad « Hu-
mo » schreef, naar aanlei
ding van een TV-debat «Het 
vrije Woord » : « Dat de 
Vlaamse pers lijdt aan cen

suur is ju is t Maar dat ligt 
aan de joernalisten zelf, die 
onvoldoende hun vrijheid 
verdedigen en die het hun 
kollega's kwalijk nemen als 
er een of andere minister 
vragen worder> gesteld waar
uit geen slaafse onderwor
penheid blijkt. In Nederland 
is het normaal dat een CVP-
krant felle kritiek op eigen 
po'itici geelt. 

Dat doet de « Nieuwe Rot
terdamse Courant » op de 
liberalen, het « Parool > op 

de socialisten en de « Volks
krant » op de katolieken. 

Daar hebben de joernalis
ten van elk dagblad een 
statuut, dat door de eige
naars van die krant onder
schreven en geëerbiedigd 
wordt. 

Hierbij wordt de onafhan-
kehjkheid van de redaktie 
gewaarborgd. 

Bij ons zijn de meeste 
joernalisten verre van onaf
hankelijk tegenover de be
zitters van de krant, die zelf 
veelal verbindingen hebben 
met een politieke partij . 
Hier stelt zich in de eerste 
plaats niet zozeer het pro
bleem van de censuur-vaii-
buitenaf. 

De vraag is veeleer of onze 
joerna'isten zelf waarde 
hechten aan onafhankelijk
heid. » 

Opgedragen aan alle fiere 
verdedigers van Vrijheid, 
Demokratie en Vooruitgang! 

H O U ZE D O M . . . 

De socialist Spinoy heeft 
verklaard dat, als gevolg van 
het verbreken van het vrij 
aangegaan akkoord in de 
Ford-fabrieken te Genk, om 
gedurende vijf jaar geen 
vermindering van werkduur 
te eisen, de uitbreiding van 
deze belangrijke industriële 
vestiging zal worden stop 
gezet Dus geen werk voor 
12.000 man, maar slechts 
voor 6.000. 

Een zware slag voor de 
6.000 die er nog niet zijn; 
syndikaal opbod en tekort 

aan echte arbeiderssoUda-
riteit vanwege diegenen die 
er toch al zijn. 

Het ACV-blad « Het Volk » 
glijdt over deze verklaring 
natuurlijk heen ! 

Ofwel is deze verklaring 
juist en dan hebben de ar
beiders het recht te weten 
wat hun syndikaat uithalen 
durft, ofwel is ze onjuist en 
dan kon een bekwame re-
dakteur dat wel in een enkel 
zinnetje duidelijk maken! 
Voorlopig echter : hou ze 
dom! Met de pretentie, a l 
leen eigenaar te zijn van de 
waarheid! 

OVER SPORT 

Er zijn m ons land 232 
door de Wielerbond erkende 
beroepsrenners; daarvan 
zijn er al met al slechts 10 
Walen. Bij de onafhankelij-
ken zijn er 247 Vlamingen 
en 9 Walen. Bij de liefheb
bers zijn er 1 508 Vlamingen 
en 318 Walen. Bij de nieu
welingen zijn er 1.994 Vla
mingen en 479 Walen. 

In 1964 werden er 5.527 
wielerwedstrijden ingericht, 
waarvan 4.396 in Vlaande
ren en 1.131 in Wallonië. 

Maar aan de top van de 
Belgische Wielerbond is, ge
lijk trouwens in de meeste 
Belgische sportverenigingen, 
een uitgesproken voorkeur 
voor het Prans en een taai
verhouding net andersom 
dan in de rennerswereld. 

Wanneer maken de Vlaam
se sportlui daaraan eens een 
einde? 

Een tastbar» herinnering aan hef 10-iarig bestaan der partij en tevens een 
tastbare steun t»n het strijdfonds voor de komende verl<iezingen : de 
bron»en gedenkpenning. BesteMen ep ent lekretariaat, pre 1476.97 van 
Volksunie. Brussel 1 (50 fr.]. 

VRIJ ZIJN! 
Het ecisU- aitikel van de « l'niverseie 

Verklarmg der Hechten van de .Mens > 
(Panjs, 10/lli/li»)8) luidt : « ,\lle men.sen 
yijn \rij en gelijk in waardigheid en 
rechten geboren. Zij zijn begiftigd met 
rede en geweten en dienen jegens elkaar 
te handelen in een geest van hroeder-
schap ». Ook in de volgen<le artikels (2 
tot 30) koint de/e gedachte voortdurend 
terug en wellicht kan geen enkele gees
telijke waarde zozeer »p erkenning 
rekenen als deze. Ten minste in al dan 
niet officiële woorden. 

Is dit beginsel een enig en prachtig 
gevolg van onze technische en sociale 
ontwikkeling of slechts een schamele 
formule voor een oer-oude, met de mens 
mee-geboren drang ? In 1877 verklaarde 
Chief Josei)h, die met een honderdtal 
krijgers tegen een ontzettende overmacht 
zijn volk wilde redden : « Laat mij leven 
als een vrij man, vrij om te gaan, vrij 
om te blijven, vrij om te werken, vrij 
om te handelen waar ik wens, vrij om 
Ulijn leermeesters zelf te kiezen, vrij om 
voor mijzelf te denken en te spreken. 
Slechts dan wil ik aan de \s et gehoor
zamen of een straf aanvaarden ». Dr. 
Herman Wouters merkt bij deze verkla
ring in zijn prachtig boek « De Indianen 
vroeger en nu » op : « Nooit werd door 
een blank staatsman een betere bepaling 
van ware demokratie gegeven ! >. 

Wat in de eindeloze, bijna onbewoon
de ruimte tóén in Noord-Amerika moge
lijk was, hebben wij al lang als onmoge
lijk opgegeven : wij rijden rechts, en 
enkel rechts : in een vreemde staat heb
ben we een verblijfsvergunning, een 
werkvergunning nodig en al worden ons 
onze leermeesters niet zonder meer 
opgelegd, onze schoolprogramma's zijn 
wél verplichtend. Dit alles is in ruime 
mate onvermijdelijk, we hebben zelfs 
heel wat redenen om er te^ reden mee 
te zijn. Maar waarom zouden we ontken
nen dat onze eisen in vergelijking met 
die van deïe < primitieve > Indiaan wel 
bescheiden xijn geworden ? 

Chief .Joseph wilde vrij zijn als 
Indiaan, m zijn stamverband en levens
wijze, en dan zou hi| wetten en zelfs 
straffen aanvaarden. Want deze wijze, 
vrijheidslievende man kende geen abso
lute enkeling, wist niet wat totaal 'indi
viduele vrijheid was ! Vrijheid was voor 
hem en is voor ons, of wij het weten of 
niet, iets wat gegroeid is en zich steeds 
verder ontwikkelt of verloren gaat in 
de levensgemeenschap, waarbuiten we 
zouden ophouden mens te zijn. Het vrij
heidsbegrip dat tegen de vrijheden van 
de Nederlandse gemeenschap in de Bel
gische staat als srijdros gebruikt wordt, 
geldt slechts voor de totaal individuele 
mens. Een mensentype dat in de werke
lijkheid niet bestaat. Een vrijheid die 
slechts kan opgeëist worden door iemand 
met de pretenties van een tyran tegen
over slaven ! 

Voor elke nationale beweging geldt 
in mindere of meerdere mate dat deze een 
vrijheidsstrijd is. Zeldzaam zijn de vol
keren die zozeer als het Nederlandse de 
volkse en persoonlijke vrijheid hebben 
gezoclit. Schreef Voltaire niet in een 
weinig bekende brief : « Te Rome is men 
slaaf, in Londen burger ; de grootheid 
van een Bataaf (Nederlander) is te 
leven zonder meester, en mijn eerste 
plicht is de mijne (meester) te dienen > ? 
Een toegespitste formulering ? Maar 
toch de moeite waard vanwege de Frans
man Voltaire ! 

Al zijn we dan vrij geboren, in wer
kelijkheid is slechts vrij wie de moed 
tot de vrijheid heeft. In werkelijkheid 
kunnen we slechts vrij zijn in een vrije 
gemeenschap. Is ons volk verslaafd, dan 
zijn we allen slaven ! En toch kan onze 
gemeenschap slechts vrij zijn als -wij 
geen slaafse mensen zjn : « Niet de tyran 
maakt de slaven, maar de slaven maken 
de tyran ! >. Ook alg deze deze tyran 
veelkoppig is. 

Nemrod. 
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VOOR DE 

LANDBOUWERS 

Toen eerste-minister Theo Lefèvre 
enkele maanden geleden te Sint- Ni
klaas het woord kwam voeren op een 
C.V.P.-vergadering, werden hem en
kele scherpe vragen en verdiende 
verwijten toegestuurd door een aantal 
boeren die in de zaal aanwezig waren. 
Onze eerste-minister vond er niets 
beters op dan te verklaren dat de boe
ren « dommeriken zijn. die een ver
standige redenering niet kunnen vol
gen ». 

Daarmee wisten de boeren, die voor 
een groot deel jarenlang de trouwste 
C.V.P.-kiezers zijn geweest, hoe de 
eerste-minister over hen denkt. 

Wij zijn van een tegenovergestelde 
mening : de boer weet heel goed dat 
het hem slecht gaat en hij is verstan
dig genoeg om te beseffen waarom. En 
Juist omdat wij betrouwen op het 
gezond verstand van de Vlaamse boer, 
leggen wij hem zonder schroom dit 
pamflet in handen. 

Hijzelf is wijs genoeg om in alle 
onafhankelijkheid te oordelen en er 
zijn besluiten uit te trekken... 

De Volksunie. 

DE VOLKSUNIE EN DE BOEREN 
iWij vertellen niets nieuws, wanneer wij beweren dat de onrust en het onge
noegen In landbouwmiddens nooit zo krachtig tot uiting kwamen dan tijdens 
de jongste paar jaren. Toen in 1961 Theo Lefèvre eerste-minister van de re
gering werd, beloofde hij In zijn regeringsverklaring plechtig dat er een « of
fensieve landbouwpolitiek » zou worden gevoerd. Sindsdien zijn de landbou

wers er zich in stijgende mate bewust van geworden, dat de eerste-minister 
op landbouwgebied Inderdaad een offensief voerde, maar dat dit offensief 
tégen de boeren was gericht. 

Men heeft tijdens de jongste Jaren 
zonder onderbreken een politiek ge
voerd die er op gericht was, zoveel 
mogelijk boeren de lust te ontnemen 
om nog verder op hun bedrijf voort 
te werken. Men is daarin geslaagd : 
in 1950 vormden de boeren nog 14,2 
% van de werkende bevolking van dit 
land; in 1962 was dit ten honderd ge
zakt tot 8,6. Uit een korte bereke
ning, met inachtneming van de stij

ging der totale aktieve bevolking, 
blijkt dat in die 12 jaar het aantal in 
de landbouw tewerkgestelde personen 
verminderd is met 39 %. Met andere 
woorden : meer dan een derde van de 
landbouwbevolking heeft de stiel 
moeten opgeven en is overgeschakeld 
naar ander werk. Deze overschakeling 
gebeurde in de allerslechtste omstan
digheden : de boer werd van zijn erf 
weggeplaagd en kwam meestal als 

ongeschoolde arbeider in de laagste 
loonkategorie van de nijverheid te
recht. Duizenden boeren zijn aldus 
in erbarmelijke omstandigheden pen
delarbeiders geworden, die het brooc 
moeten gaan winnen ver van huis. 

In 1962 waren er dus nog 8,6 % boe
ren op het geheel der werkende be
volking; verleden jaar was dat per
centage opnieuw gedaald tot 7,3 %. 
En het ziet er niet naar uit, dat daar
mee de teloorgang van de landbouw is 
stopgezet en dat het dieptepunt reeds 
is bereikt. 

De boer die tóch op zijn erf wil 
blijven en de stiel voortzetten, wordt 
inmiddels voor de zwaarste moeilijk
heden geplaatst. Hij blijft uitgeslo
ten van een hele reeks sociale voor
delen, die voor andere beroepskate-
gorieen vanzelfsprekend zijn; noe
men we alleen maar de ongelijkheid 

op het stuk van de kinderbijslagen. 
Men doet hem de duivel aan met een 
tegen hem gerichte index- en prijzen
politiek . 

Nochtans is het voor een volk uit 
meer dan één oogpunt noodzakehjk, 
blijvend te kunnen beschikken over de 
onstelpbare bron van geestelijke en 
materiële rijkdom die vloeit daar 
waar de mens de mogelijkheid gebo
den krijgt om aan de grond en de 
wisselende krachten der natuur een 
lonende vrucht voor zijn arbeid te 
onttrekken. 

Het is daarom, dat de Volksunie 
het opneemt voor de boeren ! 

De boeren van hun kant hebben er 
alle belang bij, het op te nemen voor 
de Volksunie. Zij weten, aan wie zij 
het te danken hebben dat zij zo diep 
in de put zitten : aan de grote par
tijen die ieder op hun beurt de kans 
reeds hadden om te bewijzen, dat ze 
het goed menen met onze landbouw. 
Dat bewijs hebben zij nooit geleverd. 
Zij dienen er thans de gevolgen van 
te dragen! Een verstandige boer 
stemt binnenkort Volksunie ! 

DE VLAAMSE LANDBOUW VRIJ 

VAN BRUSSELSE VOOGDIJ! 
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OORDEEL 
Bij het opstellen van dit landbouwprogramma der Volksunie is uitgegaan van 
de volgende grondbeginselen : 

1. De boer als bedrijfsleider, handelend als enkeling of in groepsverband, is 
in de eerste plaats verantwoordelijk voor zijn lot. Hij heeft het recht en de 
plicht, overheidssteun te eisen voor zover de hem gestelde problemen noch 
door de enkeling, noch door een optreden in groepsverband, op te lossen zijn. 
Hij dient daarbij in acht te nemen dat zijn rechten en plichten mede bepaald 
worden door de eisen van de standensolidariteit die de gehele gemeenschap 
verbindt. 

2. De vrije onderneming dient ook in het kader van een geleide ekonomie 
beschermd, het privaat initiatief aangemoedigd en de vrije konkurrentie dient 
als sluitsteen van de ekonomie te worden gehandhaafd. 

3. Een welvarende landbouw is ekonomisch, sociaal en demografisch noodzake

lijk, ook en vooral in industrielanden. 

4. De familiale struktuur van de landbouw dient behouden te blijven. 

hescherming van de landbouwgrond 

- verbetering van de grond^ de land-

bouwwegen en de afwatering - aan

gepakt landbouwonderwijs - voor

lichting los van de belangengroepen 

- herinrichting van het landbouw

fonds - vervroegd pensioen op niet-

leefbare bedrijven - sociale gelijk

waardigheid - menswaardig loon. 

A. MAATREGELEN 

TER VERBETERING 

VAN DE INFRASTRUKTUUR 

Elk gezond landbouwbeleid moet 
beginnen met de bodem, elementair 
werkobjekt van de boer. 

Om het verlies van waardevolle, 
onvervangbare landbouwgrond te keer 
te gaan en om te beletten dat de land
bouwgrond tot voorwerp van speku-
latie zou worden stellen wij voor : 
— aan de hand van de ontdubbelde 
bodemkaart (I.W O N.L.) dienen de 
industriële en residentiele zones aan
geduid en afgebakend te worden; 
— buiten deze zones mag de land
bouwgrond slechts afgeleid worden 
van zijn bestemming in het kader van 
welomliinde onteigeningen te alge
menen nutte; 
— landbouwgrond mag slechts ver
handeld of verhuurd worden aan per
sonen die werkelijk de landbouw als 
beroep beoefenen. 

De bodembeschermende en bodem-
verbeterende maatregelen moeten in 
versneld tempo worden uitgevoerd : 
— circa 225 000 ha waterzieke gron

den dienen gesaneerd te woren. In 
het huidig tempo zal deze sanering 
25 jaar duren. Deze termijn moet 
worden teruggebracht tot de helft. 
Koördinatie in planning en uitvoering 
is daarbij nodig, o.m. ooi» in het ka
der van ganse hydrografische bek
kens. Aandacht dient te worden be
steed aan waterstockering en -be
heersing. In West-Vlaanderen dienen 
onverwijld maatregelen te worden ge
troffen om de voortschrijdende ver-
zilting tegen te gaan. 

voorziene tempo wordt echter lang 
niet bereikt. Daarenboven werd met 
de ruilverkaveling te laat begonnen. 
De psychologische hinderpalen voor 
de ruilverkaveling moeten thans weg
genomen worden door degelijker 
voorlichting op grotere schaal; het 
probleem der ruilverkaveling dient 
enger gebonden te worden aan de 
maatregelen voor verbetering der 
landbouwwegen en aan de bodemver-
beterende en bodembeschermende 
maatregelen. De op beide laatstge-

HET L 
— De wet op de waterwegen, die to
taal verouderd is, dient te worden 
aangepast. In dit verband moeten in-
terkommunales geaktiveerd worden. 
— circa 820.000 ha komen in aan
merking voor ruilverkaveling. Aan het 
voorziene tempo zal deze ruilverkave
ling 32 jaar in beslag nemen; het 

noemde gebieden te nemen maatrege-
lenlen hebben een zo dringend karak
ter, dat zij gedeeltelijk moeten los
gemaakt worden van de eigenlijke 
ruilverkaveling. 
— Buiten het voorziene ruilverkave
lingsgebied wachten ongeveer 5.000 
km landbouwwegen op verbetering. 

.iiuiiHjnnuiiunuiumiiuiiiiitiiiiimniKiiliiiln 

De VIaam«e boer, die werkt op een gespecialiseerd bedrijf of zich bezif^houdt met veeteelt, beseft beter dan wie ook, hoe 
dwaas de indekspolitiek van ue regering is De orodukten van de landbouw bekleden op de indeks dejr kleinhandelsprijzen een 
veel te belangrijke plaats Het Kexolg daaraan o dat de boer van alle kanten de schuld krijgt dat hij verantwoordelijk is voor 
het dure leven. Onze minister» vragen niet Deler I ^o kunnen <e ungealooid huu misdadige landbouwpolitiek voortzetten. Want 
de boer %taat alleen i 

In het huidig tempo zullen de verbe-
teringswerken 50 jaar in beslag ne 
men. Ze dienen merkelijk versneld te 
worden. 
— Ontoegankelijke percelen dienen 
met het landbouwwegennet verbonden 
te worden. 

De infrastruktuur-politiek van de 
landbouw dient vervolledigd te wor
den door : 
— versnelde aansluiting der afgelegen 
wijken en hoeven op het electnci-
teitsnet, versterking der landehjke 

DER V.U. 
electriciteitsnetten in het kader van 
de voortschrijdende mechanisatie; 
— uitbreiding van de watervoorzie-
ning, vooral in de op dat gebied ver-* 
waarloosde Vlaamse provincies; 
— verhoogde propagandistische en 
finantièle inspanning voor het moder
niseren en rationaliseren van de 
landbouwerswoonst en de bedrijfge-
bouwen. 

B. MAATREGELEN 
TER VERBETERING 
VAN DE INDIVIDUELE 
BEDRUFSVOERINC 

Met het oog op een wetenschappe-( 
lijker en rendabeler individuele be-* 
dnjfsvoering dient 
— het landbouwonderwijs verder te 
worden uitgebouwd en aangepast aan 
de noodwendigheden van de recente 
evolutie; 
~- het gratis avondonderwijs te wor-* 
den uitgebreid en gepropageerd, ten 
einde de landbouwers toe te laten hun 
intellektuele, morele en sociale vor-i 
ming te vervolmaken; 
— de tijdelijke uitwisseling van jonge 
landbouwers met andere landen te 
worden aangemoedigd en financieel' 
mogelijk gemaakt; 
— de officiële voorlichtingsdiensten 
te worden uitgerust met voldoende 
wetenschappelijk personeel en finan-i 
ciële middelen, om zodoende te ko-i 
men tot een belangloze en weten-* 
schappelijke technische en ekonomi-* 
sche voorlichting die door de land-* 
bouwers in vertrouwen kan geraad-* 
pleegd worden. In dit verband dienen 
gewestelijke diensten ingericht te. 
worden; 
— het initiatiei van landbouwers, 
die in groepsverband hun problemen 
wensen te bespreken, te bestuderen 
en op te lossen, aangemoedigd door 
financiële en technische hu lp ; 
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— de mechanisatie op een weten
schappelijk verantwoorde wijze te 
worden aangemoedigd, om over-in-
vestering in machines te voorkomen. 

C. MAATREGELEN 

INZAKE DE 

COMMERCIAL.ISATIE 

DER PRODUKTEN 

Gezien het belang van buitenlandse 
marktprospektie, dient het getal der 
landbouwattaché's bij onze ambassa-
de's te worden verhoogd, dienen ex-
portveilingen te worden opgericht en 
verkoopbureaus in belangrijke bui
tenlandse centra en dient de propa
ganda voor onze produkten intensie
ver te worden gevoerd. 

^let wegvallen van de tariefmuren 
In het raam van de Gemeenschappe
lijke Markt en de daaruit voortvloei
ende invoermogelijkheden, mag niet 
ten koste vallen van onze binnen
landse en zeker niet van onze Vlaam
se landbouwers, grootste slachtoffers 
van een jarenlang gebrekkig land
bouwbeleid. 

De binnenlandse markt blijft ech
ter voor tal van onze produkten het 
bijzonderste afzetgebied en moet in
tensiever dan voorheen door voor
lichting en propaganda naar deze 
produkten gericht worden. 

Voorlichting en financiële aanmoe-
digmg van overheidswege dienen er 
op gericht te zijn, de kwaliteit en de 
prezentatie van de produkten voort
durend te verbeteren. 

Gezien het uitschakelen van tus
senpersonen bij de distributie de mar
ge tussen de kostende prijs en de ver
koopprijs aan verbruiker ten gunste 
van de producenten zal verkleinen en 
mede gelet op het feit dat het optre
den der producenten in koöperatief 
verband dit doel binnen hun bereik 
brengt, dient de oprichting en de 
werking van koöperatieven wettelijk 
begunstigd te worden. Speciaal in 
verband met de zuivelsector dienen 
volgende maatregelen getroffen : ver
mindering van het aantal melkerijen 
en afbakening der ophaalzones, sane
ring van de distributie. 

Het overheidsbeleid inzake prijzen 
dient gericht te zijn op prijsstabiliteit 
en renderende prijzen. 

efficiënter te kunnen volbrengen, nu 
een steeds groter behoefte aan kapi
talen zich doet gevoelen. 
— Het aandeel van de landbouwpro-
dukten in de lijst der produkten van 
de kleinhandelsindeks dient terugge
bracht tot werkelijkheidsgetrouwe 
verhoudingen. Een beheersing van de 
gevolgen der stijging van de levens
duurte op de rug van de landbouwers, 
kan niet langer geduld worden. 
— Met het oog op een billijke verde
ling van de gelden tussen intensieve 
en ekstensieve landbouw dient het 
Landbouwfonds heringericht te wor
den. Gelden van het Landbouwfonds 
mogen in geen geval dienen om de 
botersmokkel te bestrijden. 
— De prijs- en/of aanbodsregelende 
maatregelen dienen steeds getroffen 
met het oog op het behoud van onze 
buitenlandse markten. 
— De binnenlandse kostprijs der ver
schillende produktiefaktoren dient, 
evenals de verkoopsprijzen, afgestemd 
te worden op deze in de andere Eu-
romarktlanden. Ruimere kredietmo-
gelijkheden en vrijstelling van zekere 
fiskale lasten (zoals voor de indus
trie) dienen in dit verband toege
staan. 

E. SOCIALE MAATREGELEN 

— In het algemeen moet het land
bouwbeleid er op gericht zijn, de 
landbouwer het loon van een ge
schoold industriearbeider te waar
borgen, ook ingeval van rampen. De 
pariteitswet bewijst, alleen reeds door 
haar bestaan, dat pariteit nog niet 
werd bereikt. Deze wet is daarenbo
ven onvoldoende en moet dringend 
omgebogen en aangevuld. 
— Het gelijkschakelen van de kinder
bijslagen van zelfstandigen en loon-
trekkenden is vooral met betrekking 
tot de landbouwers een elementaire 
eis van sociale rechtvaardigheid, we-

f 
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Herinnert gij u nog de fameuze belofte van een miljard ? Dat miljard hebben de 
boeren nooit gekregen. Wat ze wél krij gen, dat zijn gendarmes bij de vleet telkens 
als de boeren op straat komen voor hun rechten. 

gens de demografische rijkdom van 
de boerenstand en wegens het feit 
dat de landbouwers een bijzondere 
positie als grootverbruikers innemen. 
Alleen door de gelijkschakeling kan 
het familiaal karakter van onze land
bouw gewaarborgd blijven. 
— Na een leven van zware en voor 
gans de gemeenschap nuttige arbeid 
moet de landbouwer kunnen genieten 
van een pensioen dat het noodzake
lijk levensminimum waarborgt. Een 
speciaal probleem wordt gesteld door 
oudere landbouwers op niet-leefbare 
bedrijven; hun overschakeling naar 
andere sektoren is praktisch uitge
sloten. Landbouwers van meer dan 50 

jaar die afstand doen van hun land
bouwbedrijf en geen opvolging heb
ben, dienen beschouwd als pensioen
gerechtigd. 
— Indien overschakeling volgens vast 
te leggen criteria onvermijdelijk ge
worden is, dient zulks te gebeuren 
onder menswaardige voorwaarden, 
slechts na degelijke herscholing en 
:net inachtname van de noodzaak 
aan eventuele financiële hulp voor 
stopzetting en wederuitrusting. 
— Het beroep van landbouwer dient 
beschermd te worden in die zin, dat 
verkoops-aktieve bedrijven slechts 
mogen uitgebaat worden door be
roepslandbouwers. 

Dit zijn de voornaams te pun ten uit het l andbouwpro
g r a m m a van de Volksunie . W e hadden het u en ons 
gemakkeli jker k u n n e n m a k e n door in p laa ts van 
dit (( geleerd » p r o g r a m m a slechts enkele s lagzinnen 
af te d rukken . Wij v^reten echter bij ondervinding 
dat de boer, als moderne bedrijfsleider, méér wil 
we ten dan alleen maar wa t p ropaganda . Wi j zijn er 

van overtuigd dat iedere boer er recLt op heeft, te 
weten wat wij eigenlijk willen. En, in tegenstelling 
tot eerste-minister Lefèvre die de boeren « d o m m e 
riken » noemde, durven wij met een gerust hart de 
boer zelf laten oordelen over ons p rog ramma en 
over de noden en de belangen van zijn bedrijf. 
Ons p r o g ra m m a is bij hem in goede handen I 

D . EN. . . 

.— De landbouwvoorlichting dient de 
kleine bedrijven te richten naar ge
specialiseerde teelten; de middelgro
te bedrijven dienen gericht hetzij 
naar monokultuur hetzij naar vlees-
produktie of opkweek van dieren, het
zij naar melkvoortbrengst; de grote 
bedrijven dienen gericht naar vee
teelt en/of industriële teelten. 
• ^ H e t landbouwinvesteringsfonds 
dient ovei ruimere middelen te be
schikken om zijn taak vollediger en 

SUIKERBIETEN: NET ZOVEELSTE VOORBEELD 

Volgens de laat'-t beschikbare cijfers (1962) is het gemiddeld jaarlijks inkomen per 
werknemer in alle nijverheidssectoren 1.36.250 fr. Voor de landbouwsector 
bedraagt het 72.050 fr., hetzij nauwelijks iets meer dan de helft. De regering zegt 
thans, dat het inkomen der landbouwers sneller begint te stijgen. De Volksunie heeft 
echter uitgerekend dat het nog zal duren tot in het jaar 2.003 vooraleer de boer een 
gelijkwaardii» loon zal verdienen Is bet dan te verbazen dat onze landbouwers 
ongeduldig worden en bteeds \aKer \oor hun rechten op straat komen 7 

Alle boeren op hun toer worden gewaar, hoe het gestaan en gelegen is met 
de regeringspolitiek en de belangen van hun bedrijf. De varkenskwekers 
kwamen reeds herhaaldelijk op straat om te betogen, de melkveehouders 
hebben hun toevlucht moeten zoeken tot stakingen en protesten, de hop-
boeren voerden samen met de Volksunie een geslaagde aktie. Nu zijn de bie
tenverbouwers aan de beurt. 

Het ongenoegen bij de bietenplan
ters is meer dan te begrijpen. ledere 
landbouwer was bij de uitzaai van 
zijn bieten te goeder trouw de over
tuiging toegedaan dat hij 802 fr per 
ton, rijkheid 15,5°, zou ontvangen. 
Hij meende er te mogen op rekenen 
dat die prijs hem zou uitbetaald wor
den zonder toepassing van enige 
kontingen tering; er was nooit geen 
sprake van geweest dat die prijs al
leen zou gelden voor de bieten, be
stemd voor binnenlands verbruik. 

Het is niet de boer zijn fout, dat hij 
meende te mogen rekenen op deze 
prijs. Nog op 14 september 1964 heeft 
de minister van Landbouw te Leuven 
openlijk verklaard, dat de suikerbie
ten aan 802 fr zouden betaald worden. 

Het ziet er naar uit dat de boer bij 
het afsluiten van de bietenkampanje 
bijna 200 fr per ton minder zal ont
vangen hebben ! De regering wast nu 
haar handen in de onschuld; er wordt 
gezegd dat de boeren zelf de fout zijn 
van deze lage prijs omdat zij te veel 
bieten zouden uitgezaaid hebben 

Dat is een bewuste leugen ! In 1959 
bedroeg de uitzaai 63.747 ha en ver

leden jaar 63.800 ha : dat is onge
veer de zelfde oppervlakte. Het is 
echter juist dat, tengevolge van de 
gunstige weersomstandigheden, het 
rendement thans hoog ligt. Maar 
waarom moet de boer het slachtoffer 
zijn van het goed weer ? Hij is al zo 
vaak het slachtoffer van het slecht 
weer ! 

De waarheid is, dat de regering en 
de suikerfabrieken een klimaat ge
schapen hebben waarin de boeren in 
volle vertrouwen aan hun uitzaai be
gonnen zijn, rekenend op de hen be
loofde prijs. 

En terwijl de bietenboeren thans het 
slachtoffer zijn van de prijsinzinkng, 
stellen wij vast dat grote hoeveelhe
den suiker uit Frankrijk naar België 
ingevoerd worden en dat in België het 
gebruik van sacharine nog steeds niet 
is gereglementeerd 

IJdele beloften, boerenbedrog in de 
echte zin van het woord en een 
schrijnend gebrek aan beschermen
de maatregelen vormden het voorspel 
tot het drama dat de bietenboeren 
thans beleven. We zijn reeds zover, 
dat in alle ernst het ordewoord van 
een uitzaai-staking in boerenkringen 
wordt doorgegeven. 

De verantwoordelijkheid daarvoor 
draagt de regering en de Waalse mi
nister van Landbouw ! 

file:///aKer
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WEET GIJ 
... dat de gemiddelde bedrijfsgrootte In de provincie 
Antwerpen 4,03 ha bedraagt, in Brabant 44.2 ha, in 
West-Vlaanderen 7,05 ha, m Oost-Vlaanderen 4,16 h a 
en in Limburg 4,39 h a ? 

... dat de gemiddelde bedrijfsgrootte in Wallonië als 
volgt is : Henegouwen 9,26 ha. Luik 7,93 ha, Luxem
burg 9,57 h a en Namen 10,82 ha ? 

... dat de boer m 1962 slechts 63,5 % had van het 
gemiddeld loon van een loontrekkende, alhoewel de 
45- of de 40-uren-week voor de boer niet bestaat ? 

».. dat de welvaart van alle bevolkingsgroepen nauw 
verbonden is, dat een verwaarloosde arbeidersgroep 
voor de boeren even nadelig is als een verwaarloosde 
landbouwersgroep voor de arbeiders ? 

... dat er in 1950 nog 368.000 mensen In de landbouw 
werkten en dat in 1962 dit aantal gezakt was tot 
322 000 ? 

... dat van 1950 tot 1962 de door de landbouwers b e 
werkte oppervlakte met 100.000 h a verminderde ? 

,.. dat, volgens de officiële cijfers, een boer die 2.700 
uren arbeid per jaar levert op een bedrijf van min
der dan 7 ha, gemiddeld 54 449 fr verdiende m 1963 ? 

»,. dat er dus redenen genoeg zijn om de grote par
tijen eens een lesje te geven ? 

.„ dat t beste middel daartoe is : Volksunie stemmen !. 

mm mum Mi 
h"!*"-
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DE yiAkNiSE BOER... 
...heeft zijn eigen noden en belangen. Indien het j uist is dat gans de Belgische landbouw het slacht
offer is van het slecht landbouwbeleid, is het toch even juist dat de Vlaamse boeren nog eens dubbel 
het slachtoffer zijn. Door de omvang van hun bedrijven en de aard van hun produktle, alsmede 
door de stelselmatige verwaarlozing van gans het Vlaamse land, worden zij dubbel zwaar getroffen. 
Wij willen dat aantonen met enkele voorbeelden : 

— Wanneer we de negen Belgische provincies 
rangschikken naar orde van de gemiddelde be-
drijfsoppervlakte, dan krijgen we volgende rang
schikking : 1. Namen, 2. Luxemburg, 3. Henegou
wen, 4. Luik, 5. West-Vlaanderen, 7. Oost-Vlaan
deren, 8. Brabant, 9. Antwerpen. De Waalse pro
vincies staan alle vier vooraan, de Aflaamse pro
vincies achteraan in deze rangschikking. Dit 
wil zeggen dat de Vlaamse landbouwbedrijven in 
doorsnee veel kleiner zijn dan de Waalse. De be
werking van grote bedrijven met industriële 
teelten (zoals graan) noemt men extensief; die 
van de kleine bedrijven is Intensief. Vlaanderen 
telt dus overwegend intensieve landbouwbedrij
ven, Wallonië daarentegen extensieve. 
— De Belgische landbouwpolitiek is helemaal 
gericht ten voordele van de extensieve, dus 
meestal Waalse, bedrijven. Dat komt best tot 
uiting in het Landbouwfonds, dat voor drie 
vierden gevuld wordt door de Vlaamse boeren 
zonder dat zij daarvan in evenredigheid terug 
ontvangen. 
— Daarnaast drukken een hele hoop tekortko
mingen van de landbouwpolitiek vooral op 
Vlaanderen en de kleinere Vlaamse bedrijven. 
Zo bijvoorbeeld : de gebrekkige toestand van 
het landbouwwegennet, de versnippering van de 

percelen, de kwaal der waterzieke gronden, de 
besmetting of de verzouting van het grondwa
ter. 
— Het zijn vooral de produkten van de gespe
cialiseerde Vlaamse landbouw die zwaarst ge
troffen worden door de wijze, waarop de rege
ring met een kunstmatige indekspolitiek de ge
volgen van het dure leven t racht te bestrijden. 
— Wat de Vlaamse melkveehouders betreft, zijn 
zij veel meer dan de Waalse het slachtoffer van 
de mistoestanden in de zuivelsector : te veel en 
te kleine melkerijen, te omvangrijk net van 
tussenpersonen. 

— Alhoewel de tuinbouw voor 80 % In Vlaan
deren wordt beoefend, is het land- en tuinbouw-
onderzoek praktisch volledig in Waalse handen. 
— Daar de Vlaamse landbouwersgezinnen een 
grotere kinderrijkdom hebben dan de Waalse, 
laten de gevolgen van de ongelijkheid inzake 
kindergeld zich sterker voelen bij de Vlaamse 
boeren dan bij de Waalse. 
— De kleine, niet-leefbare bedrijven liggen 
vooral in Vlaanderen; het vervroegd pensioen 
op 50 jaar zoals voorgesteld in ons programma 
is dan ook vooral een eis in het belang van onze 
eigen, boeren. 

IJit al deze punten blijkt, dat de Vlaamse landbouw heel a n ^ r s van aard is dan de Waalse en dat 
er een speciaal aan Vlaanderen aanpast landbouwbeleid zou moeten gevoerd worden. 

DOCH WAT MOETEN WIJ VASTSTELLEN ? DE MINISTEE IS EEN EENTALIGE WAAL, DIE NIET 

EENS ONZE TAAL BEGRUFT. HOE ZOU HIJ DAN IETS KUNNEN BEGRIJPEN VAN ONZE B ü -

ZONDERE VLAAMSE LANDBOUWPROBLEMEN? 

- Voor sociale gelijkheid, een menswaardig be
slaan en eerlijk loon naar ^erk , 

- Tegen de knoeiers en belovers uil de grole par-
lijen, legen de uilzuigers en profileurs 

^TEMT IEDERE VLAAMSE BOER VOLKSUNIE! 
SVetgevende verkiezingen 1965 - Niet op de openbare weg gooien - Verantw. voor uitgave ên ops t^ : F. VJUI der Eist, Beizegeinstraat 20, Neder-O.-Heembeek 
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KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KULTUUR 

VALEER DEPAUW 

OPDRACHT IN GUERNICA 
Inspiratie en transpiratie ! Er zijn auteurs die met hun eerste roman he t 
hoogtepunt van hun literaire loopbaan beleven, die éénmaal meesterlijk ui t
spreken wat hen < op 's herten grond > ligt en die nadien nooit meer er in 
slagen, dit hoogtepunt opnieuw te benaderen. Er zijn ook andere auteurs, 
die zich doorheen een omvangrijk oeuvre langzaam omhoogworstelen naar een 
perfekte beheersing van stijl en kompositie, naar een gedegen <vakmanschap>. 

Valeer Depauw behoort tot deze 
tweede soort. Sinds «De 15e compag
nie » is hij trede voor trede de trap 
opgegaan, van een geboren verteller 
met eerder beperkte middelen naar 
een romancier met een uitgebalan
ceerd inzicht, een sobere en uitge-
puurde stijl, een diepgaande psycho
logische kijk. 

Al deze voortreffelijke eigenschap
pen van een groot auteur vonden we 
enkele maanden geleden in «Breiz 
Atao», de roman over de Btetoense 
vrijheidsstrijd. We vinden ze thans 

'«'opnieuw in « Opdracht in Guernica », 
een roman die naar tema en klimaat 
zeer dicht aansluit bij « Breiz Atao ». 
Ditmaal speelt het verhaal zich af in 
het zeer gesloten milieu van een Bas-
kische verzetsgroep. Dat is voor De-
pauw zo maar niet « exotische » ach
tergrond; hij behoort tot de zeldza
me outsiders die het vertrouwen der 
opstandige Basken wist te winnen en 
kon doordringen tot in de verzets-
kringen. 

Zoals in «Breiz Atao» is het ook 
hier een vrouwenfiguur ó,\e de han

deling draa8:t : het negentienjarig 
meisje Mana-Antonia, met « nom de 
guerre » Miren, die opdracht krijgt 
om een verklikker, de enige die de 
Baskische verzetsbeweging ooit kende, 
te likwideren. Het verhaal mondt uit 
in een adembenemende klimax, wan
neer het ja of neen van Miren moet 
beslissen over het lot van de verklik
ker. 

« Opdracht in Guernica » is mis
schien minder bitter, minder «ge
ëngageerd » dan « Breiz Atao »; het 
is o.i. steviger en rechtlijniger van 
kompositie. 

Deze nieuwe roman getuigt van de
zelfde psychologische trefzekerheid 
bij het tekenen van de figuren, voor
al van de meisjesfiguur Miren, wier 
ontwaken tot het rijpe leven met de 
beheersing en de tact die we van De-
pauw kennen, getekend wordt. 

Het gevaar bestond, dat het ver
wante tema en de bijna identieke be 
nadering ervan Valeer Depauw er toe 
zou gebracht hebben, eenvoudigweg 
zijn < Breiz Atao » nog eens te he r 
schrijven. Hij is aan dit gevaar ont
snapt en geeft ons met < Opdracht ia. 
Guernica» een boek, dat een vol
waardige plaats inneemt naast zij» 
vorig werk. 

Wij zouden — zonder er ook maar 
iets van te weten — een gok durven 
doen : misschien schrijft Valeer De
pauw nu wel eens over de strijd der 
Zuid-Tirolers, die hem inderdaad 
nauw aan het har t ligt en die hij vaa 
uit zijn joernalistieke belangstelling 
reeds heeft benaderd. Daaruit zou dan 
een prachtig triptiek rond de sterke 
tema's van strijd tegen de verdruk
king en trouw aan het eigene groeien, 
een unicum in onze literatuur dat 
niet alleen zo maar « literair » zou 
zijn doch tevens een merkwaardig 
dokument. Inmiddels weze « Opdracht 
in Guernica» zeer warm aanbevolen'. 

Valeer Depauw - « Opdracht in Guer
nica » - 168 bias., 125 fr. geitaaid. •* 
Westland, Merksem (1964). 

WILIAM STYRON 
LIE DOWN IN DARKNESS 
William Styron, geboren in 1925 in Newport News (Virginia), neemt in de rl] 
der jongere Amerikaanse auteurs een aparte plaats in. Sterker en ernstiger 
dan O'Hara, bezit hij nochtans diens literaire visie en metode. Hij is de 
typische vertegenwoordiger van een groep jongere auteurs die in de leer 
zijn geweest bif Faulkner en Joyce, maar evenzeer bij Henry James. Dit 
maakt, dat zijn werk als het ware een tussenvorm is tussen de traditionele 
psychologische ontledingsroman (bv. Robert Penn Warren, Mary MacCarthy, 
Katherine Anne Porter) en de experimentele roman, stillistisch en ook wat de 
absurditeit van hun wereld betreft, verwant met Joyce en Faulkner (bv. 
Vardis Fisher, Carson Mc Cullers...). 

Styron, die middelbaar onderwijs 
volgde in de Christ Church School te 
Virginia, daarna hoger onderwijs ge
noot aan Davidson College en Duke 
University, diende twee jaar en half 
bij het Marine Corps, vanaf 1943. 

In 1947, na zijn diensttijd, behaalde 
hij zijn universiteitsgraad. Hij begon 
te schrijven voor tijdschriften en pu
bliceerde eerst enkele korte verhalen 
in « Americian 4- Vanguard ». In 1951 
kwam zijn eerste roman uit, «Lie 
down in Darkness». Zijn latere ro
mans, « The Long March » en « Set 
this House on Fire », b e r e i k ^ m.i. niet 
de spontaneiteit van zijn eerste boek, 
al vertonen ze wel een groter vermo
gen tot synthese. « Set this House on 
Fire» blijft nochtans, bij alle syn
these, een boek dat nooit verveelt 
doch evenmin werkelijk boeit : het is 
alsof de auteur teveel zijn personnages 
gemaakt heeft en ze te weinig laat 
leven Spijts een minder volkomen 
techniek, lijkt me daarom « Lie down 
in Darkness » beter, omdat het war
mer en menselijker is, met een veel 
sterker tederheid en een veel dieper 
medelijden met «der Menschheit gan-
zer Jammer » 

«Lie down in Darkness» verhaalt 
ons de geschiedenis van een Ameri
kaanse familie in een klein stadje van 
Virginia, die tenonder gaat : de 
strenge moeder Helen, het gebrekkige 
dochtertje Maudie, de man die zich 
hoe langer hoe meer van zijn vrouw 
verwijdert en tenslotte de dochter 
Peyton, die tenonder gaat aan haar 
zelfstandigheid, verworven om de pu
riteinse Helen te ontvluchten... 

Het boek begint wanneer de lijk
kist van Peyton aankomt op het klei
ne station en het verhaal schrijdt 
langzaam verder, met de lijkwagen 
die naar het kerkhof rijdt... 

Styron staat in de traditie der grote 
Amerikaanse auteurs — vaak té veel 
In de traditie en te weinig nog op 
Bichzelf — maar met dit werk heeft 
hij in ieder geval zijn kracht als sty

list getoond en de mogelijkheden die 
hij bezit in een eerste grote worp aan 
het licht gebracht. 

William Styron - « Lie down in Dark
ness » - Corgi-Books, Londen - Sh. 5. 

TONEEL TE 

lil -'.iiiiiilili»" ,« 

BRUSSEL 

GROTE AKTIVITEIT 

Waar er onlangs geklaagd werd over de te geringe belangstelUng van de 
Brusselse Vlamingen voor kulturele prestaties, kan dit niet gelden voor het 
Vlaams toneel, want dit kent te Brussel een buitengewone, nooit .gekende 
opgang. 

De K.V.S , waar elk stuk vier weken 
gespeeld wordt, trekt hoe langer hoe 
meer volk aan. 

De h. E. Verryck heeft onlangs op
nieuw bezit genomen van de Folies-
Bergère om er een eerste variété-
schouwspel te vertonen en heropent 
op 18 dezer met een tweede program
ma, met Jef Burm als hoofdvedette. 

Het Brussels Kamertoneel, dat zijn 
voorstellingen geeft in de zaal «Vita», 
onder de Baziliek te Ganshoren, Ba-
ziliekplein, boekt een trage maar ze
kere vooruitgang en verdient alle 
steun. Er werden pas enkele voorstel
lingen gegeven van « Hello, jij daar ! » 
van W. Sorayan, en vanaf 10 tot ein
de maart worden er acht opvoeringen 
voorzien van «De Boodschap aan 
Maria » van Paul Clandel. 

Thans werd de Beursschouwburg 
geopend, onder de direktie van Dries 
Wieme, dramaturg van de K.N.S. -

Nationaal Toneel en oud-direkteur 
van het Nederlands Kamertoneel te 
Antwerpen. Het beheer werd toever
trouwd aan het Kultuurcentrum van 
de Kring Vlaams Gezelschapsleven, 
die ongeveer alle belangrijke en niet 
politieke Vlaamse instellingen groe
peert. 

De meeste beroepsgezelschappen uit 
het Vlaamse land zullen er optreden, 
terwijl «Toneel Vandaag» als huls-
gezelschap zal fungeren. Ook wordt 
een ruime plaats aan het amateur
toneel voorbehouden en plannen voor 
kabaret en kleinkunst werden over
wogen : dus aktie op elk terrein van 
de toneelkunst. 

Voor de opening van de Beurs
schouwburg, op 5 dezer, stonden op 
het proi^amma : « De Beestentrein »-
van J. Christiaens, door Toneel Van
daag, met Jacky Morel, Walter Cor
nells en Reimond Bossaerts, onder de 

regie van Dré Poppe; en het derde 
bedrijf uit : « Wie is bang voor Vir
ginia Woolf ? » van Edward Albee, het 
wrange stuk dat onlangs door de 
K.V.S* werd vertoond : er bestaat een 
nauwe samenwerking tussen de 
Vlaamse schouwburgen. 

's Anderendaags was het de beurt 
aan de K.N.S. Antwerpen - Nationaal 
Toneel, met «Blootsvoets in het 
Park» van Neil Simon, met als ver
tolkers Hilde üitterlinden, Ann Pe
tersen, Lode Van Beck, Dirk Decleir 
en Marcel Hendrickx, onder de regie 
van Maurits Balfoort. Het is wel een 
plezierig stuk, dat toch vooral door 
de spelers moet gemaakt worden, iets 
waarin deze volkomen slaagden, niet
tegenstaande de < gags •» nogal langs 
de gemakkelijke kant zijn. 

Zondag werd weer « De Beesten-
trein»-vertoond, samen met «De Dode 
Heer» van G. Van Vrekhem, door 
«Toneel Vandaag». Verder worden 
nog aangekondigd « Dodendans > van 
A. Strindberg, door het « Toneelstudio 
'50 » van Gent, en < In aanwezigheid 
van de Minister» van Tone Brulin, 
door < Toneel Vandaag ». 

Br werd dus een rijke keuze voor
zien. Laten we hopen dat alle Brus
selse Vlamingen voor dit veelvoudig 
en verscheiden Nederlands toneel, dat 
een grote rol te vervullen heeft, met 
alle macht zullen opkomen en dat 
ook de Vlamingen uit de provincie het 
als hun plicht zullen aanzien — te 
vens als een verheven ontspanning — 
alle Nederlandse kulturele prestaties 
te Brussel door hun aanwezigheid t« 
helpen en te bevorderen. 

J.V. 

iijf-' 
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PERS-
SPIEGEL 

Zondag 13 februari. Het zal geen <( ven-
dredi treize » zijn, maar in elk geval een 
droevige dag in de Vlaamse historie. 

Veel verzet zal er vermoedelijk niet zijn 
«p de klaargestoomde kongresseu der twee 
« nationale partijen ». 

De regeringsl^-anten hebben hun publiek 
aog eens overtuigd. 

Ieder met aangepaste argumenten. De 
BSF tracht haar Walen te overtuigen •: 
« ideaal voor Wallonië )>. De CVP-Vlaamse 
gestroomlijnden : « bescherming voor Vlaan-

[deren ». Enkele wanklanken slechts in het 
Ifconcert. De regeringspers t racht haar eigen 
fcakafonie te doen vergeten door de aandacht 
(e trekken op enkele dissidentie-dissonanten 
tn Vlaamse rangen. 

Le Peuple 
Wordt overstroomd met liters drukinkt 

nit de pen van de voorzitter, uit de pen 
van specialist Pierson, van hoofdredaktur 
Housiaux steeds met variatie op hetzelfde 
tenia « Walen, in onze handen beveel uw 
i;eest. Want het is voor uw goed. » 

« Veel landgenoten interesseren zich wei
nig aan de grondwetsherziening hoewel het 
zeer duidelijk is dat ze het hele klimaat 
van het land in de toekomst gaat bepalen. 

D" etappe van wat mfn genoemd heeft de 
R nde Tafel was noodzakelijk omdat ze voor 
de Walen de e n g e waarborg was dat de ope
rat ie van de zetelaanpassing vastgeklonken 
zon worden aan een herziening van de 
grondwet, die hen moet beschermen t tgen 
ieder gevaar tot minorisatie. » 

coiQaT 
Die liefdesverklaringen aan Wallonië kun

nen niet volstaan voor .\ndré Genot, voor
zitter van de MPW. HSj geeft in zijn week
blad de houding van de MPW tegen de 
grondwetsherziening. 

« De MPW zal in blok de herzieningsvoor. 
stellen bekampen welke ook de verkiezings-
gevolgen zullen zijn voor degenen die zich 
er de kampioenen van verklaren. 

De Waalse Volksbeweging zal de strijd 
Toeren tot de dag dat de rede eindelijk zal 
terugkomen en men zal ophouden de trouw 
a a n het socialisme of andere politieke aan
hankelijkheid in te roepen tegen de meest 
evidente Waalse belangen. » 

De Waalse federalisten zijn inderdaad 
geen katjes om zonder handschoenen aan 
te pakken. 

fei^to^ 
Om een dergelijke stoere taal te vinden 

moet men in het Vlaamse land al gaan zoe
ken bij onafhankelijke weekbladen. De CVP-
pers, en BSP-kranten nog meer, zijn de ge-
muilbanden die omwille van partijbelangen 
de Vlaamse levensbelangen eens te meer 
opofferen. 

Dit Waaslandse blad geeft dan ook scherp 
zijn mening over de gemuilbande Viaamse 
pers. 

« Vooraleer het akkoord ten gronde te 
bespreken moet ik in elk geval waarschu
wen vooi- het bedenkelijk anti-demokratisch 
procédé waaimee dit akkoord door de rege
ringspartijen wordt « geforceerd ». De dag
bladen, gekontroleerd door de i egeringspar-
tijen hebben schrijfverbod gekregen. Hun 
taak van informatie mogen zij niet eens ver
vullen. De partijkaders en de parlementairen 
worden uitgeschakeld, laat s taan dat de me
ning van de parti jmilitant of de gewone 
burger, waarover het toch heet te gaan, van 
enig gewicht zou zijn. V.d.B. heeft binnen 
de CVP zolang over dit ontwerp gepalaverd 
tot iedereen het moe was om nog naar hem 
te luisteren. Van deze bewust-geschapen 
apathie heeft men gebruik gemaakt om het 
akkoord erdoor te jagen. Een akkoord trou
wens met de zonderlingste Inhoud, zoals on
ze lezers al dadelijk zullen vernemen. » 

DB GAZE T 
t n ere w'e ere toekomt. Tussen de Vlaam

se CVP-kranten is het weer d j Gazet van 
Antwerpen die haar men'ng durft zeggen 
over de bastaardizoon uit het huwelijk 
Spaak-Lefèvre. 

Het wordt het journalistenprocede : doe 
die hervorm ng toch niet op die manier; 
anders gaan de « ekstremisten » de zaak 
moeten oplossen. Ondertussen wel n we het 
toch. 

« Als het zo is dat het ontworpen stelsel 
innerlijk spanningen zal do.n ontstaan, die 
moeten leiclen tot Lotsing^n, waa.uit uit
eindelijk een federaa. reg me rroet groeien, 
dan moet nwn toch in gemo de de vraag 
stellen of het niet beter is rustig en m (be
trekkei jke) binnenlandse vrede naar for
mules van autonomie te zoeken Evoluties 
zijn altijd beter dan revoluties! 

Temeer daar men in deze toch iets schijnt 
te vergeten. En dat is dat die spanningen, 
waarvoor men vreest of die men verwacht, 
alt jd nadehg zijn voor de gematigde partij
en en immer neerkomen op vPrsteikmg van 
de ek.itreme pa-t jen. Verbitter ng is altijd 
de beste voedingsbodem voor -ks i remsme, zo 
van links als van rechts. Verbittering is een 
sneeuwbal, die klein begint, maar eindigt a s 
een lawine en een spoor van ver-ileling ach
ter zich laat. ook in de pollfek. Ai"? de rede
nering '.nz^ke de spanningen, die zog z?gd 
heilzaam zullen zijn, juist is, dan zal de 
stroming naar autonomie niet geleid wor
den door de gematigde partijen, maar wel 
door ekstremisten. En is dat wenselijk? » 

BECO 
BRANDSTOFFEN 

Tel (03)32.04.77-32.02.10 

Hier Gent 
Dat het etiket « ekstremisten » niet op 

de Volksunie moet geplakt, betoogt Maurits 
Coppdeters in dit Gentse maandblad bij be-
schouuingen over de gemeenteverkiezingen. 

«t De Volksunie staat op gemeentelijk vlak 
een dynamisch, jong en open beleid voor, 
noch klerikaal, noch antiklerikaal. Een be
leid dat alle burgers, jonge en oude, nauw 
bij de beslissingen betrekt. Een beleid dat 
op de jeugd is gericht en op de groeikansen 
van iedere gemeente. Een kultuurbeleid dat 
op korte termijn alle aanwezige krachten 
valoriseert. 

Door middel van een vernieuwde gemeen
telijke politiek bereiden wij de grotere au
tonomie en de ruimere kansen van Vlaan
deren voor. De parlementsverkiezingen moe
ten deze Vlaamse opstanding bevestigen, 
want dat s taat vast : van de nationale 
kleurpartijen heeft Vlaanderen niet veel te 
verwachten. » 

La Relève 
Waar de « verkiezingskoorts » sommigen 

doet doorhollen tot ons aller Vlaams nadeel 
kan dat slechts tot vreugde stemmen bij de 
tegenstanders. Uit de vele perskommentaren 
deze uit het CVP-Brusselse weekblad, dat 
zich de handen wrijft: 

« Ontegensprekelijk lokt het naderen van 
de verkiezingen zo wat overal rebellies uit. 
Op dit ogenbllik is het de beurt aan de 
Volksunie om van geruchten overstroomd te 
worden die wel eens tot een dissidentie zou
den kunnen leiden. 

D ' t komt doordat het akkoord tussen deze 
parti j en de Vlaamse Demokraten om een ge
meenschappelijke lijst in het arr. Brussel 
voor te stellen niet In de smaak van de hele 
hoop Is gevallen. 

In zover men van hoop kan spreken. 
De romantische erfgenamen van de fascis

tische teorieen van het VNV die de rechter
vleugel van de Brusselse Volksunie vormen, 
zien met kwaad oog dit « tegennatuurlijk » 
huwelijk aan met de « gevaarlijke » progres-
sisten die de Vlaamse Demokraten zijn. 

Bezield door de mistieke adem van de ex-
pater Brauns zijn zij besloten de enige goe
de strijd voor Moeder Vlaanderen te strij
den, strijd die hun jachtgebied is en die hen 
zo ver zal brengen dat ze elkaar terugvinden 
in een totaal isolement. » 

De tegenstanderspers loopt zo inderdaad 
over van veni jnge interpretaties. Aan ons 
om er geen voedsel aan te bieden en geen 
zaken door elkaar te laten h ï len. 

Standaard 
De prijs van hH meest geraffineerde ve

nijn met de duidelijke bedoel'ng van alle 
radikale Vlamingen tegen elkaar op te zet
ten moet zeker aan de k ian t van de familie 
De Smaele-Piers toegekend 

Aan de hand van een principle e goedkeu
ring van de Vlaamse Front^oinilng door 
voorz ttpr Van der Eist bedrgft (( De Stan
daard » haar spe letje van onze mensen te
gen elkaar op te zetten. 

« De mededel ng van kamerlid Van der 
Eist betekent in feite dat de Vlaams-natio
nalistische fraktie in de Volksunie het pleit 
verloren heeft. 

Deze fraktie wordt geleid door kamerlid 
Leo Wouters (G ntj en verzet zich tegen 
een samengaan met personen, die weigeren 
tot de Volksunie toe te treden. Te Brussel 
wordt de oppositie tegen het samengaan 
met de « Demokraten » (zg. groep Roosens, 
Bourgeois en Verrept) geleid door dr. Mar
cel B.auns, die vooi'al kamerlid Daniel De-
coninck en de algemeen-sekretaris W m Jo-
rissen aanvalt. 

De voor.standers van een verruiming der 
parti.1 m sociaal-progressieve richting, die 
de ekonomische struktiiurhervormingen be
langrijker achten dan de traditionele pro
blematiek van het Vlaams-national sme. zijn 
er thans in geslaagd de (lange tijd aarze
lende) partijvoorzitter te overtuigen. » 

Het is toch al te duideUjk dat er hier geen 
kwestie kan zijn van «Vl-ams-nafona isten» 
die het pleit verliezen of van anderen die 
niet als eerste punt van onze str. jd het ver
overen van het Vlaamse Zelfbesuur betrach
ten. 

Wij herhalen wat wij reeds vroeger schre
ven. In verband met de Volksunie is « De 
Standaard » de meest geraffineerde anti
kran t en daarom het gevaarlijkst. « Volk », 
« Nieuwe Gids » zijn brutaal tegen en daar
om minder gevaarlijk. « De Standaard » 
geeft rond feiten steeds valse interpretaties. 

BURGERWELZIJN 
Dit Brugse weekblad is wat objektiever in 

zijn beschouwingen. 
Het hitst niet aan, spoort eerder aan tot 

vastberaden kalmte. 
Het ziet overal u grote veranderingen i>. 
« Er roert dus ook iets zoniet veel in de 

Volksunie, waar ook de tegenstelling progres-
sief-konservatief of rechts-links zich meer en 
meer laat gelden. Het is het zoveelste be
wijs, dat we een tijd van grote veranderin
gen ook in ons land tegemoet gaan (wat 
de heren van Brussel nog altijd niet begre
pen hebben). Het is nog te vroeg om nu 
reeds van een dissidentie in de VU te spre
ken, er zullen nog heel wat palabers plaats 
vinden, om dit te vermijden, alhoewel he t 
VU-hoofdbestuur op zijn tellen zal moeten 
letten en de part i j tucht tegen al te rumoe
rige of ambitieuse leiders en leidertjes zal 
moeten inroepen, wil het de partij-eenheid 
gaaf houden. Men moet zich bij de VU niet 
te vroeg over meningsverschillen in de CVP 
verheugen en omgekeerd hoeft de CVP zich 
niet te voorbarig over VU-ruzies te verheu
gen. De h. Van Eynde kan ervan meespre
ken, hij die vorige week uitbazuinde, dat 
Links er gelegen had. Dat is nu deze week 
niet helemaal waar. » 

MMmmm 
Geeft verder beschouwingen over wat 

men in politieke kringen meer en meer 
gaat noemen « Berchem-Kermis ». 

Alle medeleven met onze partijgenoten 
die in dit wespennest zitten. Voor één ding 
moeten wij de CVP-ers dankbaar zijn. 

Het is nu meer dan duidelijk dat de ho
gere CVP-leiding vecht tot het bittere ein
de om overai het rooms-rode huwelijk voort 
te zetten. 

« De nieuwe moeilijkheden begonnen don
derdag jl., toen het CVP-partijbestuur-Ber-
chem en de CVP-gekozenen bijeenkwamen 
om over te gaan tot de aanduiding van de 
schepenen. Een paar CVP-leden bewerkten 
de vergadering met kopieën van brieven 
van de hogere CVP-leiding, brieven waarin 
wordt aangedrongen op een samengaan met 

de BSP. De vergadering ging zonder resul
taa t uiteen, en besloot d^ .iwcstie van de 
aanduiding der schepenen voor te leggen 
aan de CVP-partijiaad, welke vrijdagavoad 
b jeenkwam. 

De bijeenkomst, van de CVP-partijraad 
werd door een dertigtal leden bijgewoond. 
Op de vergadering werd een brief voorge
lezen van de h Van den Boeynants, waar-
in duidelijk te lezen s taat dat er een be-
stuursakkoord met de BSP moest worden 
gesloten. » 

Daarmee staat alles er terug op losse 
schroeven. Het meest nog de CVP in wiens 
schoenen voor de par ementsverkiezingen 
wel niemand zou willen staan. 

Zoals de Gazet van Antwerpen duid lijk 
suggereert over diezelfde <( tragi-komedie » 
te Berchem. 

« Het gevaar van scheur ,ng m de CVP-
Berchem, waarvoor wij beducht waren, is 
nu akuter dan ooit. Men s taat voor scher
ven die men niet weet hoe te lijmen. In de 
loyale CVP-krlngen hoort men meer dan ooit 
hoofdschuddend zeggen : « Waarom dit 
alles? Welke is de diepere reden waarom 
h o g r e CVP-instanties tot het bitter einde 
een koalitie met de socialisten (en met 
name met de h. Van Eynde) willen? W-l 
s taan als voor een blinde muur. » 

ONZE ARBEID 
ts een gestencild blad van jongelui die 

zich de Ernest Van der Hallen - gemeen
schap noemen. We vonden in dit « werk-
schrift » van deze moderne romantiekers 
enkele zeer goede gedachten over de syn-
tesp tussen wat voorbij is en wat komen 
moet. 

Dit werd « gedacht » in verband met een 
Reimond Toilenaere-herdenking, de aan he t 
Oostfront gesneuvelde volksvertegenwoordi
ger 

« We leven in een tijd waarin de span
ning tussen Oost en West fei gemilderd is. 

Het ware fout die spanning terug op to 
drijven. Een figuur van formaat. Paus J a n , 
heeft door zijn goedheid de dialoog met 
het kommunisme mogelijk gemaakt. 

Misschien zal men later ook zeggen da t 
Paus J a n anders had moeten handelen zo-
als men nu zegt dat het foutief was da t 
duizenden jongeren naar het Oostfront 
trokken. Maar. ware het anders geweest, 
zou het daarom beter geweest zijn? 

Daaruit kunnen we besluiten dat alles zo 
relatief is, maar dat het geloof en de lief
de, die een daad bezielen, noodzakelijk zijn 
voor de vooruitgang van een schone mens
heid. 

Wij moeten uit net verleden geen vor
men overnemen. Alleen de bezieling en he t 
geloof van onze voorouders moeten voor 
ons een st imulans zijn om nieuwe vormen 
te scheppen, eigen aan onze moderne tijd. 

Wie zijn krachten verspUt om het oude 
te blijven handhavn, is er mede de schuld 
van dat de moderne levens-stijl in zijn ont
plooiing geremd wordt. » 

Goed gezien jongens, zo voelen vele mo-
derne jongeren het aan. 

Het vroegere erfgoed moet hedendaags 
herdacht worden en niet integraal overg». 
nomen. De kernwerken blijven, de omstan
digheden veranderen. 

Walter Luyten. 

UITZONDERLIJKE KANS VOOR 
EEN BEKWAAM WINKELCHEF 
Gevraagd : mensenkennis om vlot 
met klienten en ondergeschikten 
om te gaan, organisatievermogen 
en dynamisme om het zakencijfer 
op te drijven, zo mogelijk een ze
kere technische bedrevenheid in 
de ijzerwarenbranche. Geboden : 
Een zeer interessante wedde, een 
aangename werkkring in een mo
dern winkelbedrijf. De onderne
ming is gelegen op 25 km afstand 
van Brussel. Sollicitaties met cur. 
Vit aan bur. bl. onder ref. P.S.145. 

zoekertjes 
Jukeboxe te koop, zeer voordelige prijs. 

Seeburg 1(X), Bleeregemstraat 28, Hekelgem. 

BLAUWVOETFEDEBATIE 

Verbond van BlauwvoetvendeU en Vlaamse Meisjesscharen. 
Groots verbondsfeest klank en luisterspel rond, van en 

door de Jeugdbeweging. 

Vendelzwaaien - Toneel - Zang - Uitbeelding in een ,< non
stop )) -rechtdoor programma door onze meisjes en jongens. 

Op zaterdag 13 februari te 19 uur 30 in de aaal «Roeland», 
Korte Kruisstraat 3, Gent. 

Op zondag 21 februari 1965 te 15 uur in de Franciskus 
feestzaal, Van Schoorstraat 43, Schaarbeek, Brussel 3 (bij 

Noordstalion en Liedtspiaats). 

Op zondag 7 maart te 15 uut In de parochiezaal H. Fami
lie, Elsdonk (Edegem-Antw.). 

Op vrijdag 26 februari het verbondsbal met de grote for
matie van Stan Philips te Antwerpen in de zaal Palladium. 

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

JAN VAN RIJSWUCKLAAN 62. ANTWERPEN — T E L E F O O N : 37.54.38. 

FINANCIERING van al uw aankopen , auto 's , T.V.. mach ines 
LENINGEN voor alle doe le inden 

UYi 'ÜTEKËN le en 2de rang 
FISKALE EN SOCIALE r a a d p l e g i n g e a 

Steeds tot uw d i e n s t 

Raadplegingen koste loos . 

Beheer 

Oi rek t i e 

R. van der Paal 
O. Voorbraeck . 
M. DemoL 
Lic. Rik De Vos. 
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BEWEGINGSLEYEN 
3. Degr., Brugge 360 

ANTWERPEN 

GEEL 
Werftochten Ziiider-Kempen. 

Resultaten : Vorst, 8 wervers, 
124 nummers; Kasterlee-Lichtaart, 
11 wervers, 103 nummers ; Huls
hout, 9 wervers, 108 nummers. 

Program : zondag 14 februari, 
Grobbendonk; zondag 21 februari, 
Balen-Neet. Telkens om 10 uur 
aan de kerk. 

HOBOKEN 
De laatste weken vermeerderde 

ons ledenaantal weer goed. Ook 
werden de lidmaatschapsgelden 
voor 1965 ontvangen en mogen de 
leden kortelmgs iemand thuis ver
wachten met de nieuwe lidmaat-
schapskaart . Mogen we de men
sen, die nog steeds vergaten een 
abonnement op ons weekblad te 
nemen, vragen dit dan meens met 
één van de propagandisten te re
gelen? 

Propaganda : opnieuw doen we 
een warme oproep tot allen, voor 
wie het ook maar enigszins moge
lijk is, een handje te helpen. Vol
gende ledenvergadering zullen we 
definitief een stevige werfploeg 
samenstellen. 

Penningen '• de herinnerings-
penningpn aan het 10-jarlg be
s taan van de Volksunie zijn nog 
steeds verkrijgbaar op volgend 
adres : Meerlenhoflaan 49, Hobo
ken 

KLEIN-BRABANT 
Op 20 februari te 20 uur in de 

zaal « Victory », Stat ionstraat te 
Bornem : grote volksvergadering 
over « De Volksunie en de grond
wetsherziening ». Sprekers : drs. 
M. Copp'eters en dr R. Van Leem. 
put ten 

Iedereen welkom! 

WILRIJK 
Afgelast. 
. De kolportage aan de kerken, 
die zondagvoormiddag 7 februari 
3.1. moest plaats vinden, werd te 
elfder ure afgelast om de aktle 
van Milac niet te storen Zij zal 
vervangen worden door een gewo
ne avondkolportage. 
Tolksunie-bal. 

Het privaat bal van onze afde-
l 'ng gaat door op zaterdag 20 fe
bruari e k In de zaal « Harmo

nie 'T), Heistraat 71 Aanvang te 20 
uur 30. Deelname in de onkosten: 
30 fr. Het orkest «De Accordona's» 
en een pantomine-groep ui t Lim
burg zullen voor de gepaste sfeer 
zorgen. Het bal gaa t door in de 
karnavalperiode. Verkleden (zon-
der masker) is toegelaten. Voor de 
meest origineel verklede dansers 
en danskoppels zullen door een 
selekte j'ury waaidevolle prijzen 
uitgereikt worden. 

Persoonlijke uitnodigingen zijn 
te bekomen op onderstaande adres
sen : G. Thijssen, Garden City
laan 21 — Dr. ö . Sevens, Sterren-
laan 40 — J. Coenen, Pla tanenlaan 
15 — A. De Beul, Cederlaan 18 — 
E. Alleman, Frans Nagelsplein 2 
— G Krols, Sint-Csimillusstraat 
111 — M. Jorens, Standoncklaan 
2323 — K. Uytterhaeghe, Ooster-
veldlaan 165 — L Moris, Plora-
liënlaan 440 — H Verhelst, Bouw
kunsts t raat 44 — P. Jacobs, Oude 
Hofstraat 40 alsook bij Ir R. Van 
den Bossche, Doornstraat 24. 

LIMBURG 

BERINGEN 

Ook in deze afdeling is de ac
tie losgekomen. De bestuursleden 
houden zich actief bezig met de 
hernieuwing van de lidmaat-
schapskaarten. Terzelfdertijd wor
den kontakten gelegd voor de op
richting van nieuwe afdelingen 
In de naburige gemeenten. 

MAASEIK 

Deze week mochten we van het 
afdelingssecretariaat 40 hernieuw
de l idmaatschapskaarten ontvan
gen, Kommentaar is overbodig, 
wat betreft de werking in deze 
afdeling! 

OOST-VLAANDEREN 

EREMBODEGEM-WELLE 

Dansfeest der Denderstreek, in
gericht door de VU-afdelmgen 
Erembodegem - Welle op zaterdag 
6 maai't te Ei-embodegem, zaal 
« Animo ». Begin 21 uur 30. Een 
deel van de opbrengst zal ten goe
de komen aan de arrondiss. propa

ganda (parlementsverkiezingen). 
Alle VU-leden ui t de Dender

streek houden die da tum vri j ! Het 
wordt weer een hoogdag in onze 
streek. 

WEST-YLAANDEREN 

ASSEBROEK 

Het aanta l abonnementen gaat 
in deze afd. steeds crescendo! Afd. 
Voorzitter Mare De Vriese, tesa-
men met bestuurslid Gesr t In-
ghels, slaagde er op 31 jan. 11. in 
om op anderhalf uur tijd 7 (ze
ven) nieuwe abonnementen te 
maken. Wie verbetert dit rekord? 

BLANKENBERGE 

Het voorlopig bestuur van de 
afd. Blankenberge kwam op za
terdag 30 jan. 11. onder voorzitter
schap van dhr Raf Declercq sa
men. Het werd een vruchtbare 
bespreking waaruit ongetwijfeld 
de initiatieven zullen groeien die 
de afd. Blankenberge weer tot de 
beste afd. uit het arr. Brugge zul
len maken. 

BRUGGE 

Arr. kaderwerkin?. 
De werkgroep « redaktie » maakt 

bekend dat vanaf feb de « richt
lijnen » regelmatig en minstens 
om de maand zullen verschijnen, 
de eerste uitgave moet thans 
reeds aan de kaderleden per post 
zijn besteld; eveneens verschijnt 
vanaf de maand feb. iedere maand 
ons arr. kontaktblad 8 De Be
zem »; voor inlichtingen, vergeten 
adressen en alle suggesties : Gui-
do Van In, Predikherenrei 20, 
Brugge, tel. 375.99. 

Hai-telijk dank aan allen d e op 
onze eerste oproep gunstig rea
geerden en zich zelfs tot een 
maandelijkse bijdrage hebben ver
plicht. Hier onze tweede hjstr : 

Vorig totaal 9 370 
Omhaling vergadering 1 500 
MV., S. Michiels 500 
Maandel. penning van 
werkloze 20 
Afd. Assebroek 2.160 
Fam. D'H., Oedelem 100 
Afd. Brugge, 2de storting 1-000 
Maandel. bi jdr , G.V.I., 
Brugge 200 

antverpia meubelen 

PAS TOE St Gummaxusstraat-28-30-32 

Telefoon : 32.94.77 

Nieuw totaal 15.210 
We mogen nog even onze rela

tie herhalen : PC5R nr 1785.28 van 
de Kredietbank, Brugge, vermel
den « voor rekening n r 7.408 » 
(VU-arr. Brugge).. 
Avondfeest. 

Wanneer deze regelen zullen 
verschijnen, zal ons avondfeest 
« 10 jaar VU » defmitief gestalte 
hebben gekregen; we herhalen 
da t dit avondfeest doorgaat op 
zaterdag 13 maar t a.s. te 21 uur 
in de zaal « Schuttershof », Kruis-
boogstraat, St. Kruis. 

Dit feest wordt voorafgegaan 
door een vriendenmaaltijd waar
voor de inschrijvingen openstaan 
aan 125 fr. toegang tot het avond
feest inbegrepen. Het feest zelf 
wordt aangekondigd door een ad
vertentie-brochure, waarin alle 
handelaars worden uitgenodigd te 
adverteren (1000, 635 en 325 fr. 
voor resp. een volle, een halve of 
een vierde blz.). Men neme kon-
tak t met M. Goethals, Moerstraat 
38, St. Andries of met de plaatse
lijke besturen. Ook prijzen voor de 
tombola worden ingewacht. 

Ledenvergadering. 
Een algemene leden . vergade

ring vindt plaats op maandag 15 
feb. a.s. te 20 uur 30 in het lokaal 
« Rubens », Philipstockstraat 9, 
Brugge. Spreker ; Mr Guido Van 
In, op het thema : Onze verant
woordelijkheid tegenover de ge
plande grondwetswijziging. 

De werkgroep « organisatie en 
propaganda » maak t bekend dat , 
niettegenstaande het druilerige 
weer, op zondag 24 feb. 11. de kol
portage te Beernem met sukses 
werd hernomen. De kolportage-
ploegen dienen echter dringend 
aangevuld en wie zich tot deelna
me verplichtte behoort ook op post 
te zijn. 

JABBEKE 

Overlijden. 
Te Jabbeke is op zat. 30 jan. jl. 

ten grave gedragen oud Vlaams
nationaal provmcieraadslid, dhr 
Fi-ans Demonie. Kind van het volk, 
offervaardig en onkreukbaar was 
wijlen Frans Demonie voor vriend 
en tegenstander een voorbeeld uit 
de mooie figuren die de Vlaamse 
beweging aan ons volk heeft ge
schonken. De na-oorlogse moei
lijkheden hebben zijn gezcndhe d 
gebroken, doch zijn trouw bleef 
ongeschonden Bestuui-sleden en 
leden van de VU arr Brusgp voe
gen hun rouwbeklag bij hetgene 
reeds door afd. voorzitter dhr M. 
Goethals tegenover de fam. 
Demonie werd uitgebracht 

OOSTKAMP 

De vu-werking wordt te Oost
kamp in het teken van de a.s. 
wetgevende verkiezingen met ver
dubbelde ijver aangepakt. 

In nauwe samenwerking met 
de afd. St. Michiels zal de proef
nummer - werkmg worden uitge
breid en worden de huisbezoeken 
opgedreven. 

Te Oostkamp, waar de bevol
king steeds Intens met de Vlaam
se strijd heeft medegeleefd en 
waar de jeugd uitgesproken aan 
de kant van de Volksunie staat, 
zal de zwendel met de grondwet 
en de bedreiging de Vlaamse ach
terstand ten eeuwige dage te be
stendigen, voor velen een aanspo
ring zijn om thans meer publiek 
s tandpunt in te nemen. Voor alle 
inlichtingen kan men terecht bij 
tech. ir. Leon van Rybroeck, Mo
lenstraat 57, Oostkamp. 

TORHOUT 

Het plaatselijk afd. bestuur 
kwam op woensdag 27 jan. 11. sa
men. Het werd een vruchtbare ge-
dachtenwisseling over de werking 
in het kanton Torhout met het 
oog op de a.s. verkiezingen. Dhr 
Rik Decan, Kortemarkstr . 39, Tor
hout, werd aangeduid om het lo
kaal bestuur in de verschillende 
arr. werkgroepen te vertegenwoor
digen. 
10 jaar Volksunie. 

Dit is thema van he t VU-avond-
feest da t de St. Kruis-Brugge 
plaats vindt op zaterdag 13 maar t 
a.s. te 21 uur in de zaal g Scbut-
tershof ». Houd deze datum vriji! 

ROESELARE 
De eerste gemeenteraadszitting. 

Alhoewel het hier om een ge
wone Installatie-zittUig gmg, was 
de publieke belangstelling heel 
groot. 

De Volksunie was tegenwoordig 
met haa r zes verkozenen. 

Onze fraktievoorzdtter Mik Ba
byion heet t tijdens deze zittu-g 

reeds « zijn tanden laten zien *. 
De OVP, en Inzonder Mr. Deman, 
kan van nu reeds rekenen op een 
zeer harde doch opbouwende op
positie. 

De nieuwe burgemeester van 
he t nieuwe Roeselare (fusie Be-
veren) is Mr. R.D. Deman (oud-
mmister - senator - questor van da 
senaat - voorzitter van de Belgi
sche Maatschappij voor Gas en 
Elektriciteit, enz. enz.) 

Verdeling schepenzetels ; CVP 
3 zetels; BSP 2 zetels. En Beve-
ren kan op de korst bijten, wanfc 
de beloofde schepenzetel voor Be-
veren bestaat eenvoudigweg n ie t l 

Na de eedaflegging van de ge-* 
meenteraadsleden, vroeg Mik Ba
byion reeds het woord ". « Onze 
eed van getrouwheid aan de Ko
ning, gaat onder voorbehoud van 
de drie volgende pimten : 1) ons 
protest ten overstaan van de hui
dige zetelverdeling in Kamer en 
Senaat, die niet is aangepast; 2), 
de toepassing van de wet van ju
li 1963 betreffende de verdeling 
der funkties tussen Vlamingen en 
Walen; 3) de procedure betreffen
de de civiele lijst van de Koning. 

Na de installatie van de gemeen, 
teraad vroeg Mik Babyion nog
maals het woord : 

« Het is onze bedoeling in posi
tieve zin samen te werken in een 
streven naar algemeen welzijn. U 
hebt het daar pas gezegd, Mijn
heer de Voorzitter, de oppositie 
moet erin bestaan weekzaam t e 
kontroleren. Dat zullen we oofc 
doen. Maar ook konstruktief me
dewerken! We s taan langs de zij
de van diegenen die werken voor 
het welzijn van de stad en h a a r 
vooruitgang. We willen geen dis-
kussies voeren zonder zin ». 

« Wij hebben bij he t toekennen 
van de schepenzetels integraal de 
heer A. Biesbrouck (CVP) ge
steund, omdat hij bij de laatste 
verkiezingen duidelijk het ver
trouwen van het volk genoot. De 
heren Callebert en Gheysen heb
ben we daarentegen niet gesteund, 
omdat we menen dat hun ambt 
van parlementair niet toelaat, de 
nodige vrije tijd over te houden 
om zich volledig voor de stadsbe-
langen in te z-tten. Ik wil ook 
van de gelegenheid gebruik ma
ken om h e r kort te wijzen op en
kele principes, die volgens de 
Volksunie-fraktie aan d° basis 
moeten liggen van de volgende 6 
jaren » 

De Burgpmeestor sne^d hier ae t 
woord af en replike"rde : « Asje-
bl eft, Mijnheer Babyion' Ik heb 
u reeds gevraagd, dit te (^cn op 
een volgende vergadering, waarop 
u ruimschoots de gel 'g nheid zult 
hebben dit te doen ». 

Mik Babyion : « Mijneer de 
Voorzitter, ik lieb het woord ge
vraagd en gekregen. De gemeente
raad is geïnstalleerd en dus. » 

Robert Deman ; « Akkoord, 
mijnheer Babyion. maar on een 
mstallatie-zitting die ge n gewone 
zitting is. Asjubl'eft. wacht tot 
binnen een veertiental dagen 

Ik herhaal : U zult nog dr ge
legenheid krijgen. U hebt trou
wens resds de gelegenheid gehaö 
dit sctu-iftelijk te doen. Wat u 
trouwens blijkbaar erg graag doet. 
We zijn hier niet oP een mee
ting. » 

Mik Babyion : « Mijnheer de 
Voorzitter, ik begrijp u niet gord. 
Wilt u eens uitleggen wat u be
doelt met « vroeger de gelegen
heid gehad » We zijn hier thans 
op de eerste gemeenteraad die 
pas is geïnstalleerd. We zijn in
derdaad niet op een meeting. 
Maar we zijn ook niet meer in de 
kiesstrijd. De kiesstrijd heeft 
niets met deze gemeenteraadsver
gadering te zien. We zijn hier als 
gemeenteraadsleden samen om te 
bespreken, hoe wij de stad in de 
volgende zes jaren het best kun
nen vooruithelpen. We ziJn hier 
niet op de straat , en insinuaties 
op kiesstrijd en kommentaren In 
de kiesstrijd zijn hier niet op h u n 
plaats. 

Ik protesteer dus formeel tegen 
dergelijke insinuaties. 

We wensen terzake te blijvrai. 
Uit hoffelijkheid zal ik mijn ver
dere tussenkomst over de algeme
ne stadspolitiek voorbehouden 
voor de volgende zitting. » 

Wij zijn reeds benieuwd wat de 
volgende gemeenteraad ons zal 
brengen. 

Het is een vaststaand feit da t 
de oppositie duidelijk de draag
wijdte van de haar voorbehouden 
rol beseft. 

zoekertjes 
Deftig meisje gevraagd bij ver

pleegster, In post slapen; zondags 
vrij ; twee kinderen. Schrijven a a n 
E. Bouwens, Eeeuwfeestlaan 163, 
Lier. Telefoon 03-4011.52. 
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BEWEGINGSLEVEN 
Oproep aan alle Vlamingen 
van Groot-BrusseL 
Woensdag 24 februari g^aat in 
de Beursschouwburg: de eerste 
voorstelling van " In aanwe
zigheid van de minister », een 
nieuw toneelstuk van Tone 
Brulin, dat wordt gespeeld 
door het gezelschap " Toneel 
vandaag ». 
Het is een stuk dat het ont
s taan van Be'g^ë hekelt en te
vens alle huidige wantoestan
den. 
Het past volledig in de voor
bereiding van de kiesstrijd. 
Wij moeten er voor zorgen 
dat die zaal volledig gevuld is 
door Vlamingen, daar de kans 
zeer groot is dat het gewone, 
Brusselse, Belgisch teaterpu-
bliek de zaal zal verlaten ti j
dens de voorstelling. Gratis 
kunnen uitnodigingen aange
vraagd worden bij Budi van 
Vlaanderen, Kroon aan 264, 
Brussel .5. 

ANTWERPEN 

ANTWERPEN - STAD EN LIN-
KEEOEVEB 

Gezamenlijke werftocht met 
luidspreker - auto, in Antwerpen -
Oost (6tie en 7de wijk), op zon
dag 21 februari. 

Samenkomst om 10 uur op de 
Draakplaats (trams 9 en 11). 

De deelnemers van Antwerpen-
Noord vertrekken om 9 uur 45 a a n 
café « Tij] », Sint Jansplein 22. 
Voor Antwerpen - Centrum : 9 
Uur 45, café « Tirol » Nationale-
Btraat 22. 

De kolporteurs van Antwerpen-
West spreken af met voorzitter 
De Bel, Scheldelaan 21. 

Onze werftochten gaan cres
cendo. Op 15 november op het 
Kiel : 9 deelnemers. Op 6 decem
ber m de 4de wijk : 12 man. 

Op 10 januar i in Antwerpen-
Noord (11de wijk) waren we over 
de 20. Op zondag 21 dezer moeten 
we met 30 kolporteurs Antwer
pen - Oost wakker schudden! Al 
wie van een gezonde en nuttige 
morgenwandeling houdt, weze op 
post! 

BRABANT 

BRUSSEL 

Bal. 
Zaterdag 27 februari te 21 uur 

zaal Select, Statie te Schepdaal, 
tweede groot arrondissementeel 
Karnaval-Nachtbal. 

Vedette John Larry en zijn tie
nerorkest. 

Stadskledij of verkleed. 
Prachtige prijzen voor de best 

verkleden. 
1ste prijs : h e r a i - of damesuur

werk naar keuze. Waarde 1750 F . 
Andere waardevolle prijzen. 

LEUVEN 

Op vrJjdag 26 februari te 20 
uur wordt in ons lokaal g Oris-
tal », Parijsstr. 12 te Leuven, een 
Uitgebreide airrandissementsraad 
gehouden voor alle kade: en be
stuursleden en propagandisten. 

Wij hopen dat iedereen zal aan
wezig zijn om gezamenlijk schik
kingen te treffen voor de verkie
zingspropaganda. 

DERDE DANSFEEST 
ingericht door het arrondisse-
mentsbestuur op zatei-dag 20 
februari 1965 te 20 nur in de 
Gemeentelijke Feestzaal, Mar-
telarenlaan te Kessel-lo 
Orkest Peter Philips speelt ten 
dans om 20 uur 30. 
U wordt allen verwacht met 
familie, vrienden en kennissen, 
want, 
dit wordt HET dansfeest ! 

LIMBURG 

GENK 
De nieuwe afdelingsvoorzitter 

Urbaan Grognard heeft in zeer 
korte tijd de afdeling Genk krach
tig uitgebouwd. 

Vorige week hield hij een ver
gadering waarop een twintigtal 
actieve kader- en bestuursleden 
aanwezig waren, alsmede kanton
naal verantwoordelijke Leo Schil-
dermans. In het vooruitzicht van 
de te voeren propaganda werd een 
plan opgemaakt waarbij de actie 
per w i k zal gevoerd worden. Op 
het einde van de vergadering 
kwam ook de heer Olaerts zich 
informeren over de toestand. 

MAASEIK 

De werkgroep Maaseik, ondM" 
leiding van Hugo Telen, hield vo
rige week een propagandatocht in 
de gemeenten Reppel, Meeuwen, 
Bree en op het gehucht Wauberg 
te Peer. B'j deze gelegenheid wer
den een duizendtal strooibriefjee 
uitgedeeld. 

OPGLABBEEK 

Morgen zondag 14 februari s tar t 
de afdeling Opglabeek met een 
eerste bijeenkomst en dit ten 
huize van onze kantonale afge
vaardigde Leo Schildermans. Hel-
def=traat 5, Opblabbeek De verga
dering begint te 11 uur in de voor
middag. Alle leden worden uitge
nodigd. 

ST. TRUIDEN 

Dat er groei en belangstelling 
is, konden we vaststellen op de 
laatste afdelingsvergadering waar
op een twintigtal kaderleden aan
wezig waren. 

De nieuwe voorzitter Jos De 
Preine sprak het welkomwoord 
uit en zette de voornaamste ac
tiepunten uiteen Daarna gaf prov. 
secr. Clem Colemont een overzicht 
van de evolutie der parti j in Lim
burg, alsmede van de buitengewo
ne aangroei in verschillende ge
westen. 

Een langdurige bespreking over 
de lijstvorming en de propaganda 
liet blijken dat een sterke en 
eensgezinde houding wordt aange
nomen in de part i j . Manu Brans 
gaf een overzicht van wat er t i j 
dens de laatste dagen werd ge
daan inzake nieuwe kontakten 
voor de verruiming van de par
tij in het kanton. Wat de propa
ganda betreft, werd de leiding 
met algemeenheid van stemmen in 
handen gegeven van Eugeen s l i e 
ren, d'e op dit stuk onvervang
baar is. 

Merken we nog op dat c^ deze 
vergadering leden aanwezig wa
ren uit zowat de voornaamste ge
meenten van het kanton. 

TONGEREN 
Op zaterdagavond 6 maar t ZBH 

te Tongeren, In een onderzaal van 
lokaal « De Spoorweg » (Stations
straat 44) een « Breugelfeest » 
doorgaan. 

Dit gezellig samenzijn wordt ge-
organizeerd door de plaatselijke 
VUM-afdellng. 

Het orkest Jo Martens leidt de 
avond. 

Aanvang rond 8 uur 20. 
Uitnodiging vereist. 

OOST-VLAANDEREN 

AALST 

Kolportageploeg. 
Opnieuw 23 m a n en 2 mikro-

wagens op post. 
Wij wisten dat we he t in de 4 

randgemeenten van ons arrondis
sement (Oordegem, Vlierzele, Ba-
vegran, Smetlede, met een geza
menlijk inwonersaantal van 7.500) 
niet onder de mark t zouden heb
ben. 

En toch was he t afgedwongen 
resultaat prachtig : 276 verkochte 
nummers en 2 abonnementen. 

Daarenboven werd aan wie een 
blad weigerde een pamflet aange
boden. 

Een bet^enisvol feitje doet ons 
veel van dit pamflet verwachten : 
P rans verkoopt in een café geen 
enkel blad en deelt diis zijn pem-
flettea uit. 

Een paar xalnuten later komt 
Karel blJ vergissing in hetzelfde 
café en verkoopt er vijf bladen, 
dank zij die pamfletten. 

Zondag a.s. 14 februari wordt 
een speSale inspanning verwaoht 
van de ploeg. De tocht gaat Im
mers naa r Geeraardsbergen, Over-
boelare, Goefferdlnge en Za r l ap 
dinge. Iti deze streek moeten wij 
de doorbraak beveehteo. 

Verzamelen om 8 uur 45 in « De 
Vriendschap » of om 9 uur 30 aan 
de kerk van Geeraardsbergen. 

Wie onderweg wenst opgepikt te 
worden, verwittigt zaterdagvoor
middag « De Vriendschap » (tel. 
(053)26150). (Robert Vanderweeën 
Is belet). 

GezeUig avondmaal. 
In het vooruitzicht van de har

de wö^en die onze kolporteurs en 
propagandisten te wachten s taan, 
worden zij allen met hun echtge
note of verloofde verwacht op een 
gezellige smulparti j , zaterdag 27 
februari om 20 uui- in « De 
Vriendschap ». Kameraadschap en 
volle overgave aan onze eetlust 
zullen de kenmerken van deze 
avond zijn. 

Inscjhrijvtngen worden Inge
wacht tot en met zondag 21 fe
bruari in R De Vriendschap » of 
op de kolportagetochten. 

LEBBEKE 

Op maandag 1.2.65 werd door 
Volksunie-afdeling Lebbeke een 
spreekbeurt ingericht met als re
denaar Drs. M. Coppieters. 

Deze spreekbeurt kende een zeer 
bevredigende opkomst en mag als 
zeer geslaagd beschouwd worden 

Door dhr. Pieter Verleyaen, 
voorzitter der afdeling, werden 
alle aanwezigen welkom geheten; 
hij onderstreepte dat deze avond 
de eerste Volksunie-spreekbeiu-t 
In Lebbeke was 

Vervolgens sprak Drs. M. Cop
pieters over het onderwerp : « Hoe 
bepalen wij, bij de a.s. verkiezin
gen, onze eigen toekomst? ». 

I n een meeslepende toespraak 
verduidelijkte Drs. M. Coppieters 
zijn beslissing om in de politiek 
te verschijnen. Door spreker werd 
ons verder de verzekering gegeven 
da t de Volksunie een zeer goed 
programma klaar heeft. 

Na ongeveer 1 uur de aanwezi
gen met zijn onbetwistbaar rede
naars ta lent in de ban geheelden 
te hebben, werd Drs. M. Coppie
ters met een langdurig applaus 
vereerd. 

De slotrede werd door Dhr. Jef 
De Visscher uitgesproken die de 
wens ui tdrukte da t wij de volgen
de keer volksvertegenwoordiger M. 
Coppieters zullen kunnen ontvan
gen. 

Langs deze weg willen wij nog
maals onze dank uitspreken aan 
Drs. M. Coppieters die deze avond 
tot een schitterend succes heeft 
doen uitgroeien. 

MARIAKERKE-GENT 
Op zondag 6 maar t 1965 te 11 

uur wordt in de parochiale kerk 
van O.L. Vrouw-Center te Maria-

kerke bij CSent een H. Mis met 
offerande opgedragen ter nage
dachtenis van Z.EP. Ca'lewaeit 

Deze voorname Vlaming, die de 
eed van trouw aan het A W - VVK 
daadwerkelijk gestand bleef, mag 
door Vlaanderen niet worden 
vergeten. 

Wij doen dan ook een oproep 
tot alle Vlamingen (de vele uit 
zijn St. Thornasgenootschap en 
de duizenden die het woord van 
deze praedicator generalis hebben 
gehoord en beluisterd) opdat de
ze H. Mis een weerkerende ge
dachtenis moge worden aan deze 
schone priester. 

Aan zijn laatste rustplaats op 
het kerkhof bidden wij het gebed 
voor Vlaanderen. 

MERELBEKE 
Op 16 februari te 20 uur s t ipt 

In «Bsrkenhof» vindt de algeme
ne ledenvergadering van onze af
deling plaats evenals voor de ker
nen uit het kanton Oosterzele. 
Hier spreekt Mr Herman Wage-
mans. 

Zondag 21 februari : kolportage 
te Merelbeke in samenwerking met 
afdeling Gent. Al onze medewer
kers worden verwacht tn «Berken
hof» te 9 uur. 

Voor maar t voorzien wij twee
maal een spreekbeurt door Drs M. 
Coppieters en wel te Gavere en 
te Merelbeke. Juiste data volgen 
nog. I n de loop van de maand 
maar t zal voor het eerst het plaat-
sehjk blad «De Weergalm» ver
schijnen. Medewerkers bezorgen 
hun kopij voor 16 februari a a n Dr 
P. De Pauw, Guldo Gezellellaan 
38 te Merelbeke. 

Sociaal dienstbetoon : elke eer
ste zondag der maand van 10 uiu* 
30 tot 12 uur i r «Berkenhof». 

WEST-VLAANDEREN 

MIDDELKERKE 
Zaterdag a.s. 13 februari om 8 

uur alg. ledenvergadering. Allen 
op post! We bereikten de 125 le
den; dat is geen eindgetal, n u 
naar de 150. 

Wie een abonnement heeft en 
nog geen lid is : het ogenblik om 
toe te treden is gekomen. 

Dus zaterdag in de « Lido ». 
Voorjaarsbal. 

Zaterdag 20 februari ons eer
ste voorjaarsbal, da t een reuze-
sukses moet worden! 

Het gaat door in de feestzaal 
« Lido », Kerkstr . 46, begin 20 uur 
30. 

Speelt ten dans : Orkest WlUy 
Pattjm, zanger Jef Oasier. 

Te 23 uur trekking tombola. 
Geboorte. 

I n het gezin van Paul Mortier-
Claeys is een derde kindje gebo
ren ; he t wordt Mieke gekerstend. 

Hartelijke gelukwensenl 

DEZE WEEK OP UW SCHERM 
ZONDAG 

11.00 : H. Mis — 14.30 : De Pllnt-
stones (68e afl.) — 14.55 : Kunst
rijden op het Ijs. Reportage van de 
Europese kampioenschappen gehou
den te Moskou — 16.25 : De schil
der in zijn wereld. Reportage over 
de tentoonstelling : Van Eyok tot 
Van Cogh en Ensor — 16.40 : 
Marokko II — 18.25 : Sportuit
slagen — 18.30 Klein, klein, 
kleutertje — 18.50 : De kinderen 
van üe Zoutkreelj : Pelies lieve-
Ungsdiertje (9e all.) — 19.15 : Het 
Matt Masters Film Circus — 19.55 : 
Weerbericht — 20.00 : TV-nleuws 
— 20.15 : Sportweekedn — 20.45 : 
Speelfilm : De brave soldaat 
Schweik, satirische film, met Henrz 
Rühmaim — 22.10 : Kunstrijden 
op het ijs. Reportage van fle Euro
pese kampioenschappen te Moskou 
— ± 23.00 : TV-nieuws. 

MAANDAG 
14.05 : Schooltelevisie — 18.30 : 
Kunstrijden op het ijs. Reportage 
van de Europese kampioenschappen 
te Moskou — 19.45 : Een verhaal 
van zand en kelen jeugdfllmpje — 
19.55 : Ete Weerman — 20.00 : TV-
nleuws — 20.30 : Asmodee, toneel
spel door Francois Maurlac — 
22.20 : In de spiegel van de kunst : 
De Wassende Maan. 1ste afl. : De 
stad van Konstantljn — 22.60 : 
TV-nleuws. 

DINSDAG 

14,05 : Schooltelevisie — 18.46 : 
Tele taalles : Prans. 11de les : Qui 
est-ce ? — 19.00 : Zandmannetje — 
19.05 : Ttjd voor u — 19.30 : De 
Fllntstones. Odate aO. : De liedjes
schrijvers — 10.65 : HlM spreekt 
men Nederlands — 19.59 : Weerbe
richt — ao.00 : TV-nleuws — 20.25: 
Bonanza — 21.15 : Panorama — 
22.00 : Gastprogramma. De katho
lieke gedachte ea actls — 22.30 : 
XV-nleuwB. 

WOENSDAG 
17.00 : Televlsum — 18.00 : Jeugd-
televisie — 19,00 : Zandmannetje 
— 19,05 : Richard Leeuwenhart : 
De zwarte ridder (6e all.) — 19,30 : 
Venetië : nieuwe problemen van 
een oude stad — 19,55 : De Weer
man — 20.00 : TV-nieuws — 20.25 : 
Jan en Alleman — 20.50 : De 
schone molenarin, kameropera van 
Giovanni Païsiello — 22.10 : Zoek
licht — 22.30 : TV-nleuws. 

DONDERDAG 
14.05 : Schooltelevisie — IG.00 : 
Zandmannetje — 19.05 : De heer
sers van Venus : De geheimzinnige 
krater, 4de afl. — 19.20 : Arena — 
19,55 : Hier spreekt men Neder
lands — 19.59 : Weerbericht — 
20.00 : TV-nieuws — 20.25 : Op de 
man al : Dr. Vlimmen — 21.15 : 
Optreden van het zangtrio « The 
Supremes » — 21.30 : Première — 
21.55 : Penelope — 22.25 : TV-
nieuws. 

VRIJDAG 
18.45 : Teletaalles : Prans. 12e les : 
Le diner chez les Dulac — 19.00 : 
Zandmannetje —• 19.05 : De wereld 
is klein. On Safari — 19.30 : Tie
nerklanken — 19.55 : De Weerman 
— 20.00 ; TV-nieuws — 20.25 : 
Speelfilm : Drie vrouwen en een 
aas, komedie van Ronald Neame 
met Alec Guinness, Clynis Jones en 
Petuia Clarfc — 21,50 : TV-nieuws 
— 22,00 : De universiteit van mop
gen (I) . Vandaag : De TeohniBohe 
Hogeschool te Eindhoven. 

ZATERDAG 
10,00 : Jonger dan je denkt I — 
10,30 : Volkstmlversitelt — 17.10 : 
Tienerklanken — 17.45 : Schoolte
levisie — 18,65 : Zandmannetje — 
19,00 : Religieus programma : 
Luceat, rooms-katholleke uitzen
ding — 19.30 : De grote oorlog — 
19,55 : Hier spreekt men Neder
lands — 10,59 : Weerbericht — 
20,00 : TV-nleuws — 20.25 : Cup 
— 21.35 : Echo — 22,05 : Suspems. 
De eenzame detecbv* — 33.00 : 
W-nieuwa. 

VOOR 

KENNISMAKING, 

HUWELIJK 
Schrijf om kosteloze 
brochure, documentatie 
en lijsten naar 

DE 
GELUKKIGE 
TOEKOMST 

Postbus, 11, Deinzef 
of naar : 
Postbus, 381, Antwerpen; 
of naar • 
Postbus, 149, Gent; 
of naar ; 
Postbus, 231, Brussel I. 
Het groot ernstig oor
spronkelijk Vlaams Hu-
welijkswerk van vertrou
wen en welslagen voor 
iedereen ! 
De enige Beroepsinstel
ling voor huwelljksbe-
middeiing van gans onze 
Nederlands sprekende 
taaistreek. 
Dagelijks verschillentie 
verlovingen 
Stipte geheimhouding. 

OOK VOOR ü EEN 
L E E U W E N S C H I L D 

Dit p r a c h t t K l eenwensch i ld 
w o r d t n thu isbes te ld door onz* 
d iens ten indien n 325 F s to r t o p 
pos t r eken ing 1476.97 van de V.U. 
te Brusse l . S e k r e t a r i a a t : M. L*-
m o n a i e r i a a n 82. 
U k u n t ook beta len a ls Tolg:t i 
bij a f lever ing 125 F 4* 2 maan* 
del i jkse s to r t ingen van elk 100 F . 
Afmetingen : 40 X 30 cm. r e r -
vaard igd uit d u u r z a m e gronds tof 
(Ce ra f ix ) . 
Belegd met bladgoud I 
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ANTWERPEN 

ANTWERPEN 

De Jong Vlaamse Studenten <3e-
meenschap nodigt allen uit op een 
kleinkunstavond met Herman de 
Winter, Kris Jakobs, Kor van der 
Goten, Frans Vea-leyen en Hugo 
Heien, op zaterdag 27 februari te 
20 uur In de zaal van de VTB, St 
Jakobsmarkt 45 Antwerpen. 

Plaatsen 50 en 30 F. 

BEERZEL-HEIST 

Als mzet van de naderende 
kiesstrijd nodigt de afdelmg Heist-
Beerzel al de belangstellende 
Vlamingen uit op de meeting van 
de Volksunie op donderdag 18 fe
bruari te 20 uur. 

Zaal Kennedy. Schriekse steen
weg tp Beerzel. 

Sprekers : Wim. Jorissen, natio
naal sekretaris, en Walter Luyten 
arr. sekretaris. « Hoe zit het nu 
met die gi-ondwetsherziening? > 
en « Het gi'ote belang van de par
lementsverkiezingen ». 

BERCHEM 

Op maandag 15 februari 1965 
gezamenlijk bezoek aan de Neder
landse Kameropera met welkom
woord vanwege de heer directeiir 
T. Van der Heyden 

Bijeenkomst aan de ingang van 
de marmeren zaal van de Dieren
tuin te 19 uur 45. Begin te 20 uur. 

Op het programma : De Tele
foon en Het Medium, van Gian-
Carl Menotti 

Leden van andere afdelingen 
zijn eveneens welkom. 

Inkomprijs 25 F in plaats van 
50 F. 

HOBOKEN 

Penningen. 
Er zijn nog een aantal gedenk-

p>enningen van het 10-jarig be
s taan van de Volksunie ter be
schikking. 

Voor u wordt deze penning een 
mooie herinnering; voor onze jon
ge parti j betekent uw 50 P ean 
mooie steun voor de komende 
stri jd. 

Te verkrijgen op volgend adres: 
Meerlenhoflaan 49, Hoboken. 

MECHELEN 
Vlaamse Klub Mechelen. 

Het winterfeest van de Vlaamse 
klub vmdt dit Jaar plaats op zater-
dag 13 februari In de zaal «A.B. 
C. », Veemarkt. 

Het wordt weer een echt gezel
lig dansfeest want het groot or
kest Jos Van Beek speelt muziek 
naar ieders smaak. Volksuniele
den en simpatisanton worden 
vriendelijk uitgenodigd op deze 
reuze-avond. 

MERKSEM 
Algemene ledenvergadering. 

Op de algemene ledenvergade
ring van vrijdag 29 januar i had
den wij volksvertegenwoordiger 
Reimond Mattheyssens als voor
drachtgever. 

Meer dan drie uur sprak hij 
over federalisme en belichtte hij 
al de facetten van dit zeer ge
wichtig en aktueel probleem. De 
Interesse bleek uit de talrijke vra
gen die aan de spreker gesteld 
werden door de toehoorders. De 
vergadering was de spreker zeer 
dankbaar voor deZe onderhoudende 
en zeer bevattelijke spreekbeurt. 

OPITTER-TONGERLO 
De kantonale werkgroep Bree-

Peer deelde pamfletten uit in de
ze beide gemeenten. 

De propaganda groep bestond 
uit Hugo Telen, Fons Geyssels, 
Miei Wellens en Fons Vae.sen. 

SCHILDE-HALLE 
Op vrijdag 19 febr. te 20 uur 

heeft de maandelijkse leden- en 
sympatisanten-vergadering plaats, 
zoals steeds in de feestzaal van 
de « Toverfluit », Turnhoutsebaan 
7, Halle. Deze maal een « Wies 
Moens »-avond. Spreker : Karel 
Dillen. De begeleidende verzen 
worden voorgedragen door Beatrijs 
Verhoeven. 

Wij rekenen er dan ook op dat 
alle Vlaams bewusten uit ons kan
ton Zandhoven aanwezig zullen 
ï l jn c^ onze vergadering, waar wij 
m l l m handelen over de banne
lingen. 

Vlamingen, doet uw plicht en 
knmt. 

WILRIJK 
Volksunie-bal. 

Het privaat VU-bal van onze 
afdeling vindt, zoals reeds gemeld 
werd, plaats op 20 februari a.s. 
in de zaal « Harmonie », Hei
s t raat Tl.Begin te 20 uur 30. Deel
name in de onkosten 30 P. Het 
zal opgeluisterd worden door het 
orkest « De Accordona's » en door 
een pantomine-groep uit Limburg 
Persoonlijke uitnodigingen zijn nu 
reeds te verkrijgen bij onze pro
pagandisten en gekozenen. Laat 
U tijdig uitnodigen, het aan ta l 
plaatsen is beperkt! Aangezien 
het bal in de k^-navalperiode valt 
is verkleden toegelaten en zullen 
prijzen voor de meest originele 
•erkleding uitgereikt worden! 

BRABANT 

ERPS-KWERPS 
Op zondag 14 februari 1965 

vindt, om 10 uur, een Volksunie
vergadering plaats te Erps-Kwerps 
in de zaal « La Panne », Enger-
s t raa t 51. Alle leden en sympa
thisanten wor<jlen op deze verga
dering verwacht! 

KESSËL-LO 
Derde dansfeest van het arr. be

stuur op 20 februari 1965 in de 
ganeenteli jke feestzaal, Martela-
renlaan, Kessel-Ix> 

Met Peter Philips en zijn Brus
sels amusementsorkest. Begin van-
af 20 uur 30. 

LEUVEN 
De volgende openbare vergade

ring van de VFS vmdt plaats op 
vrijdag 19 februari 1965 in het 
« Huis der Rechten », Albertlaan 
40, te Leuven en begint te 20 uur 
stipt. 

Die avond krijgen wij dan een 
debat over de grondwetsherzie
ning tussen afgevaardigden van 
de twee partijen die het niet eens 
zijn met de geplande grondwets
herziening en de besluiten van de 
ronde - tafel - konferentie terzake. 
Voor de PVV spreekt Mr. Herman 
Van der Poorten, volksvertegen
woordiger en voorzitter van het 
Vlaams Liberaal Verbond; de 
Volksunie wordt vertegenwoordigd 
door Mr. Scliiltz. gemeenteraads
lid. Ongetwijfeld een interessante 
avond. 

GKOOX-LETJVEN 
Vorige week werd flink propa

ganda gevoerd. 
I n de gemeente Herent werden 

verdere kontakten gelegd en de 
vooruitzichten zijn zeer gunstig : 
binnen afzienbare tijd zullen er 
goede resultaten bereikt worden. 
In de stad Leuven werden de laat
s te tiJd gunstige propaganda-
avonden gehouden in de stamJo-
kalen van de politieke tegenstre
vers; wij verwachten da t met de 
verkiezingen ook heel wat socia
listische s temmen naa r de Volks
unie zullen overkomen. 

Voor de komende parlements
verkiezingen zal ook heei wat ad
ministratief werk moeten verricht 
worden en wij verwachten der
halve nog heel wat krachten die 
zich spontaan zullen aanbieden. 

LIMBURG 

BORGLOON 
Met genoegen delen we mede 

dat onze medewerker Wim Del-
baere uit Borgloon volop bezig is 
met de uitbouw van een afdeling 
in zijn onmiddellijke omgeving. 
Tombol». 

We herinnei-en er onze lezers 
nogmaals aan dat Vriendenband 
Limburg een reuzetombola heeft 
ingericht waaraan als eerste prijs 
een wagen verbonden is naast ve
le andere prachtige prijzen. Wie 
zijn steun of medewerking aan 
dit initiatief wU verlenen, kan dit 
steeds doen door het kopen van 
enkele lotje,s Beter nog is z.e!f 
lotjes te verkopen aan uw vnen-
den en kennissen. Hierdoor steimt 
U rechtstreeks de Vlaamse bewe
ging in Limburg. 

GENK 
De vergadering werd voorgeze

ten door Urbaan Grognard, die de 
politieke toestand schetste en toe
lichtingen gaf over de laatst-e pro
vinciale raadsvergadering. 

De organisatie van de afdeling 
werd onder het vergi'ootglas geno
men; besloten werd a«Mi de vol
gende algemene ledenvergadering 
een plan voor te leggm «m de 
ganse gemeente te giverko«ï>elea 
door ras te kernen. 

De verkoop van de loten van de 
grote provinciale tombola ver
loopt meer dan gunstig en zal ze
ker kunnen opgevoerd worden in 
de volgende weken. 

De geldinzameling voor het pro
vinciaal verkiejïingsfonds was be
vredigend en leverde deze maal 
het bedrag op van 2.800 F. 

Het bestuur besloot in te gaan 
op een voorstel om in te gaan 
tot een geldinzameling om 
Wies Moens in Nederlands Lim-
biug te gaan verrassen bij de vie
ring van zijn 67e verjaaa-dag. 

NEEROETEKEN 
Pamfletten-verspreiding. 

In de loop van de week van 24-
31 januar i werd de gemeente Op-
oeteren per post bedeeld met VU-
pamfletten. 

Deze week werd eveneens de 
gemeente Neeroeteren en Rotem 
een VTJ-dopmg gegeven met ver
spreiding van pamfletten. 
Leden- en abonnementenwerving. 

K. Verheyen en A. Ouppens gin
gen op ronde om de niet her
nieuwde leden en abonnementen 
op te zoeken. Nog enkele weken 
en alles zal in orde zijn. 

Tevens hebben zich bij onze af
deling enkele nieuwe propagandis
ten aangemeld (nl. 1 uit Dilsen, 
11 uit Solt-Neeroeteren en 1 uit 
Voorshoven). 

Hartelijk welkom! 
Er werden ook enkele kontak

ten gelegd te Opitter en Tongerlo. 

PEER 
Vriendenband. 

Afdeling Vnendenband Peer 
meldt ons dat het dansfeest dit 
jaar gehouden wordt in de zaal 
« Esmeralda » te Peer op 13 fe
bruari a.s. Muziek door het orkest 
( The Players ». Iedereen wordt 
stellig uitgenodigd. 

OOST-VLAANDEREN 

BURST BAMBRUGGE RESSE-
GEM 

Er roert entwat i n het kanton 
Herzele. 

Na de afdellngsstiohting in Hel-
dergem was het te verwachten 
dat Burst, Bambrugge, Ressegem, 
die op een paar weken 30 leden 
en 20 abonnementen boekten, 
eveneens van wal zouden steken. 

Zaterdag 13 februari is het zo
ver. 

In het lokaal F rans Geers, 
Krlelhoek te Bui-st, wordt om 20 
uur in aanwezigheid van senator 
Diependaele, Dr. van Leemputten 
en Toon van Ov«^t rae ten offi
cieel een nieuwe VU-afdeling ge
sticht. 

De leden en de sympatisanten 
van de drie gemeenten evenals 
dezen van de omliggende gemeen
ten worden er verwacht. 

De VU geestdrift 2sal er weer 
hoogtij vieren. 

DENDERLEEUW 
Zaterdag 13 februari te 20 uur 

eerste Volksuniebal van de afde
ling. Het orkest van Harry Pin
kers speelt ten dans in de salons 
van het bier- en palingshuis 
« Plezante Hof », steenweg op 
Aalst te Denderleeuw. Deelname 
in de onkosten 30 F. Kaar ten zijn 
zoals gewoonlijk te verkrijgen bij 
alle bestuursleden en in de loka
len « De Klok » en « Palings
huis ». De opbrengst van dit bal 
komt ten goede aan de arrondis-
sementele propaganda bij de aan
staande verkiezingen. 

GENT-EEKLO 
Financiële mobilisatie; 

Om de 14 dagen brengen wij 
hier de algemene klassering per 
gemeente in verhouding tot het 
aanta l inwoners : Zomergem. Me-
relbeke, St. Martens-Latem, St. 
Denijs-Westrem, Zulte, Zwijnaar
de, Eeklo, Machelen, St. Amands-
berg, Wondelgem, Deinze, Olsene, 
Oostakker, De Pmte, Gent, Gent
brugge. Lembeke, Drongen. 

Bezorg uw gemeente een ere
plaats en stort op PRK 92.33.54 
van de Volksunie Gent-Eeklo te 
Gent met vermelding : Kiesfonds. 

WEST-YLAANDEREN 

KUUBNE 
Ons jaarlijk» avondfeest grijpt 

dit jaar plaats op 13 maar t in on» 
lokaal « Roman », Harelbeke-
«traat. Er is voor iedereen wat! 

Inschrijven bij al onze bestuurs
leden. 

P e l s ? 

Een bontjasje ? 

Een bontmantel ? 

wendt U vol vertrouwen 

tot het huis 

W CLAYKENS-NEVEN 
O u d e r g e m s e l a a n 328 
E t t e r b e e k . B r u s s e l 
T e l e f o o n : 48.37.01 

Al le i n l i c h t i n g o p v e r z o e k . 

SCHUIMRUBBERMATRASSEN 

met 
Gebreve tee rde 
bedekk ings lagen 

R E S S ü i n MATRASSEN 
(Brevet • 529768) 
me t ' 
Gebreve t ee rde ka rkas sen 
(Brevet • 512767) 

W START 
T E Z E L E (O. VL.) 
G E W A T T E E R D E BEDSPREIEN 
WOLLEN D E K E N S 
TeL (052) 44641 en 44642. 

Ind ien ü geen ve rkoper 
in uw omtrek kent s tuur 
ons een kaar t je en we 
zenden U he t ad res van 
de d i ch t s bi jgelegen ver
k o p e r S t a r Zele. 

D O R T M U N D E R 
Th ie rb rauho f I 
te Leuven 

Alle zater- en arondagen 
O p p e r Beieren o rkes t . 
S temming - plezier . 
Alle dagen, 's middags en 
's avonds bes te keuken , 
niet d u u r . 
Vanaf 's m o r g e n s 
tot ' s nach t s 
koud buffet en koffie. 
Bi jzonder i nge r i ch t voor 
g roepsre izen scholen enz . . . 
P a r k i n g voor h o n d e r d e n 
au tobussen en au to ' s . 
Alles p r i m a verzorgd 
en goedkoop . 

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

p r i m a koud buffet. . 
Open dag en nach t . 
Zalen voor ve rgader ingen , 
enz. 
Van nu af Staf W o u t e r s 
aan de t a p k r a a n . 

DORT-BIERKELDER 
Oude Markt 22 Leuven. 

Schoons te b i e rke lde r 
van het l and . 

Niet vergeten da t men in 
d e d r i e lokalen de ech te 
D o r t m u n d e r T h i e r b r a u 
d r ink t met de 2 Her t jes . 

DORT T H I E R B R A U H O F III 
langs au tosne lweg An twer -
pen-Aken, Tessender lo . 

DORT THIERBRAUHOF IV 
Autosnelweg Aalst, 

Café-rest . (1000 pi.) 
Ru ime pa rkeerge legenhe id 

Aanbevolen 
Huizen 

H E R B E R G E N 

Bezoek het (( Veerhuis » 
te St-AMANDS a.d. Schelde 

Mosselen - Paling 
Uitbater : Jan Brugmans 

Geniet van ae lekkere 
koffie « De Olifant > 
In het Vlaams Hnis 

« PETER BENOIT n 
Frankrijklel 8 Antwerpen 

Op doorreis te Aalst : be
zoek het Vlaams Huls 

(. DE VRIENDSCHAP 
Kerkstraat 9 

(bij Grote Markt) 

Bar Bowling Buffel 
OOSTHOEK 

Oosthoekstraat 17 
KNOKKE - Tel 63.811 

VLAAMS HUIS 
Ijzerlaan 82 Tel (051)50749 

DIKSMUIDE 
ültb. Leo Vreese 

Feestzaal voor groepen 

ELEC. APPAR. 

Vermindering VT lezers V.ü 
Hulsh . App Radlo-T.V.-

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

BOUWEN WONEN 

De specialist der 
standaarddeuren 

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

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

Voor aw modern interieur 
EURO-DOMl 

Kruldtulnlaan 6 Brussel 
met Geschenken-kelder 

Bouw- Teranderlngs-
herstelllngswerken 
SEGERS Adriaan 

Steynstraat 187 
Hoboken Tel. (03)37.43.81 

BOEKEN T IJDSCHR. 

Voor al HW Vlaamse lektunr 
Eén adres 

Boek- en dagbladhandel 
Paul B E Q U E T 

Nassaustraat O Antwerpen 

HOTEL - RESTAURANT 

Bezoek bet Payotteniand 
goede spijzen vindt U In 

afspanning 
« DE KROON n 

O.LV.-Lombeek (054)32381 

H Vlaams Huis » Knokke 
Kamers rol. pension -

gezellige sfeer 
V e r m i n d e r i n g v g r o e p e n 
E l l s a b e t h l 105 T 632 7* 

V l a a m s Huls B r e u g h e l 
de Smet de Naeyerlaan 141 

BLANKENBERGE 
Telefoon : (050)41637 

Vol. Pension. 30 kamers 

UURWERKEN 

Zwitserse uurwerken 
bi] t «eester nurwerkmaker 

SLAETS 
Dewlnterstr. 11 Oudergem 
T. 72.45.48 terminus tr 35 
It % korting leden V.D. 
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Wanneer de C.V.P. en de B.S.P. er in 
slagen, hun grendel op de Vlaamse ge
meenschap te plaatsen, dan zal het onmo
gel i jk worden onaanvaardbare toestanden 
op te ru imen. 

Z o zal het o.a. onmogel i jk worden de 
fac i l i te i ten in de 6 Vlaamse randgemeen
ten af te schaffen, waartegen de gehele 
georganiseerde Vlaamse beweging, met 
honderden Vlaamse C V P.-mandatarissen, 
in een massale mars op Brussel hebben ge
protesteerd. 

Een systeem dat volgens senaatsvoorz'f-
'ter Struye nauwel i jks verschi l t van de in 
l i j v ing bi j de Brusselse agglomeratie. 

He t zal onmogel i jk worden de taalwet 
van 2 augustus Ï963 te w i j z igen waarb i j 
de Vlamingen schromel i jk worden te kor t 
gedaan. Deze we t bepaalt inderdaad dat 
in de administrat ie vanaf de rang van d i 
recteur de betrekkingen in een verhouding 
van 5 0 / 5 0 zul len toegekend worden aan 
franstal igen en nederlandstaligen. In het 
leger wo rd t door analogie een zelfde ver
houd ing toegepast voor de opperoff icieren. 
Dat betekent dat circa 60 % Vlamingen 
maar zoveel kans hebben om deze posten 
te bezetten als circa 40 % franstal igen. 
Dat komt er op neer dat de Vlamingen 
circa 5 0 % minder kans hebben om direc-
iteur of generaal te worden dan de frans
tal igen. Deze onduldbare d iscr iminat ie 
zal onmogel i jk kunnen worden opgeheven. 
Ook niet wanneer z i j enorme afmet ingen 
zal hebben aangenomen, doordat er 30 
W a l e n zul len z i jn voor 70 Vlamingen zo
als de h. Harmei in 1980 verwacht. 

Het zal onmogel i jk worden, de volledige 
vernederlandsing van het bedri j fs leven 
door te voeren zodat de hatel i jke taai
muur, die ons onberekenbare ku l ture le 
schade berokkende, als een hypoteek onze 
ku l ture le opgang zal belasten. 

De grondwet te l i j ke grendel en het 
alarmsysteem, dat een vertraagde grendel' 
is, zal de volle sociaal-ekonomische en 
ku l ture le opgang van de Vlaamse gemeen
schap beknot ten. 

Sommige Vlaamse C.V.P.-ers, onder 
w ie de onbetaalbare Schi ldwacht, stel len 
het voor alsof deze grondwetsherziening 
er komt om de beide gemeenschappen te 
erkennen en hen tegen elkaar te bescher
men. Dat zou normaal moeten leiden naar 
een formule waardoor de inmenging van de 
ene gemeenschap in de andere onmogel i jk 
wo rd t gemaakt. Het recht van inmenging 
word t echter een grondwet te l i j k recht. 
De bemoeizucht en de dwarsdr i jver i j zu l 

len als Belgische nationale deugden wor
den gefokt . 

Hier wo rd t een gezond federal ist isch 
basisbeginsel in z i j n toepassing grof ver
valst. 

De h. De Saeger had vo lkomen gel i jk 
toen h i j zei, dat het grondwetsakkoord 
het einde betekende van het uni ta i re 
België en men nu resoluut naar een dual is
tische staatsstructuur diende te streven. 

POLITIEKE 

TOTEN

TREKKERS 

DOOR 

R. MATTHEYSSENS 

Inderdaad, de beide gemeenschappen wor
den niet tegen elkaar beschermd door ze 
onder mekaars voogdij te plaatsen, maar 
door ze de grootst mogel i jke zel fbeschik
k ing te verlenen. 

Degenen die dat misvormd grondwet te
l i j k bedenkselt je hebben geproduceerd en 
de par t i jen die hen steunen, handelen zo 
onger i jmd dat kennel i jk verzwegen be
doel ingen, die ui teraard niet b i jzonder 
verheven moeten z i j n , hen inspireren. 

Z i j handelen niet alleen onger i jmd maar 
in tegenspraak met hun vroegere stand
punten. 

Heef t de C.V.P. op haar congres in Oost
ende niet u i t d rukke l i j k gest ipuleerd da t 
maar van waarborgen sprake kon z i j n 
wanneer al de Vlaams grieven waren weg
gewerk t ? 

Hebben de Vlaamse C.V.P -ers n ie t 
steeds het federalisme bestreden met het 
argument van het Vlaams demograf isch 
overwicht , waardoor de V lamingen al hun 
rechtmat ige eisen konden verwezen l i j ken 
en zelfs de heerschappij in deze eenheids
staat zouden veroveren ? (heerschappij 
die w i j als volkse nat ional isten a fw i j zen) . 
En wa t doen de geniepige C V P.-imperia-
listjes ? Z i j geven niet alleen hun (k inder
achtige) imoerial ist ische plannetjes op, 
maar z i j on tk rach ten dwaasweg het enige, 
doelmatige argument, naar hun eigen zeg
gen, om de rechtmat ige Vlaamse eisen te 
verwezenl i jken. 

En de Vlaamse socialisten ? 
Deze toenmalige voorvechters van het 

algemeen, enkelvoudig stemrecht geven 
aan de Wa len een gedeeltel i jke b i j komen
de stem, net zoals de gehate bourgeois 
(die z i j zo terecht har ts tochte l i j k bevoch
ten) in die ver foe i l i jke, donkere paterna
listische t i j d . 

En w a t met de (mooie) socialistische 
leuze : gel i jke kansen voor al len, wanneer 
de V laming circa 50 % minder kans 
heeft dan z i jn Waalse landgenoot, om de 
hoogste posten te bekleden ? 

En de P.V.V.-ers? 
Z i j z i j n van de rondetafel weggelopen 

ju ist toen weer voor verschi l lende decennia 
over het lot van het vaderland, la patr ie, 
werd beslist, ju is t toen zi j hun vader
landse onbaatzucht igheid en hun r i jke er
var ing ten dienste van het vaderland kon
den stel len. 

" W i j z i jn weggegaan omdat w i j Brus
sel n iet kunnen u i tbre iden door die grond
wetsherz ien ing. Dat is geen electorale 
Brusselse bereken ing" , zo zei de h . Van 
Of fe len. " W a n t " , zo vervolgde h i j " o o k 
de V lamingen en de W a l e n z i j n hiermee 
akkoo rd " . 

De Vlaamse P.V.V.-ers verklaren in 
Vlaanderen dat z i j van de rondetafel z i j n 
weggelopen opdat z i j met die grondwets
herziening, de Vlaamse eisen niet kunnen 
verwezen l i j ken en Brussel n ie t kunnen 
i nd i j ken . . . 

De Westvlaamse volkstaal heef t een 
beeldend woord voor de heerschappen die 
het met de waarheid n iet zo nauw nemen 
en hun eigen ui tspraken en voorgegeven 
beginselen schaamteloos verloochenen : 
de to tent rekkers . 

Interfonie 
Geluidsversteiking in de perfektie voor 
zalen • reklamewagens - kerken - huis
kamers enz... 

Wendt ü in vertrouwen tot : 
ELECTRO AKOUSTIEK 

DE GELUIDSBRON** 
Lange Leemstraat, 7 a 
ANTWERPEN - Tel. : 33.04.95. 

Radio - T.V. • draagbare radiotoestellen 
platendraaiers. Wij vertegenwoordigen 
enkel merken van de hoogste hoedanig
heid — Bandopnemers vanaf 2.250 F 
tot 117.000 F. 
Op vertoon van deze aankondiging geniet 

ü speciale voorwaarden. 

HET GEVAAR BELOERT V TE ALLEN KANTE l U MOET VERZEKERD ZIJN I 
• VOOR UW LEVEN, 

• UW AUTO 

• UW HUIS. 

• UW MEUBELEN 

liaadpleeg ons. ü zult er baat bij vinden. 

Daarom slechts één adres : 

VERZEKERINGEN VAN DER PAAL, VOORBRAECK & CO. P.V.B.A. 
Jan Van Rijswijcklaan 62, Antwerpea Telefoon 03/37.54.38 . PCR 163.620 
Beheer : Van der Paal - Voorbraeck — Direktie : Lie. Rik De Vo«. 

KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS 

NATIONALE LOTEfllJ 
eOMILJOENHE WINNEN 

SPECIALE LENTETRANCHE 

HOGE LOTEN 
van 

10.000.000 F 
2.000.000 F 

1.000.000 F 

520.000 F 

88.00S LOTEN van 
200.000 F tot 400 F 

+ 4 9 fraosllofen 

van 20.000 F 

TREKKING OP 22 FEBRÖARJ HET BILJET 200 P ^M 
HET TIENDE 2f P ^ H 


