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DENK AAN DE 

ABONNEMENTENSLAG! 

MR F. VAN DER ELST 

AAN 
IK wens mij vandaag te richten tot alle getrouwen: tot hen die sedert jaren in 
'de rangen van de Volksunie staan, die zonder iets te vragen, zonder eigenbelang 
üit eerlijke overtuiging zich ingezet hebben. De duizenden in gans Vlaanderen 
'die de Volksunie gemaakt hebben en die in voorbeeldige eensgezindheid boven 
alles gesteld hebben het belang van de partij en ons gemeenschappelijk ideaal. 

Zij zijn pijnlijk verrast door de ge
beurtenissen in het arrondissement 
Brussel en zij begrijpen het niet. Het 
komt hen allemaal onbegrijpelijk 
voor omdat voor hen steeds «Vlaan
deren eerst» de gedragsregel was en 
omdat zij geloofden in een Vlaams 
front, waarin alle krachten zouden 
samengebundeld worden. 

Aan hen wil ik zeggen, en ik weet 
dat zij vertrouwen hebben in mijn 
woord, dat de Volksunie, dat het 
Hoofdbestuur van de Volksunie zich 
niets te verwijten heeft. Wat zich in 
Brussel afspeelt is niet de schuld van 
de V.U., Is niet een ruzie in de V.U. 
In het Hoofdbestuur en ook in de ar-
rondissementsraad Brussel was en is 
de eensgezindheid zeer groot : in het 
Hoofdbestuur waren er op 50 stemge
rechtigde aanwezigen slechts "twee 
om Daniël Deconinck te steunen in 
zijn onredelijke houding waardoor 
hij zich van de partij desolidarlgeer-
de; in de arrondissementsraad was er 
slechts één op de 39 stemgerechtigde 
aanwezigen om het vertrouwen in het 
Hoofdbestuur en de goedkeuring van 
de beslissing van het Hoofdbestuur te 
weigeren, terwijl er 4 onthoudingen 
waren. 

Het zijn zonderlinge demokraten 
die weigeren, zich bij dergelijke ver
pletterende meerderheden neer te 
leggen ! 

Voor ons is verruiming en Vlaamse 
frontvorming geen ijdel woord : hoe 
pijnlijk het ook is voor een gevestig
de partij om soms zeer verdienstelijke 
partijleden te moeten -ontgoochelen 
en achteruitstellen, wij hebben de 
moed gehad aan nieuwe mensen eer
volle plaatsen, verkiesbare plaatsen 
op onze lijsten aan te bieden. Wij 
stelden niet eens de eis dat zij lid 
zouden worden van de Volksunie. 

Maar één zaak is ons ondertussen 
duidelijk geworden : dat sommige 
mensen de aanlokkelijke idee van een 
Vlaams Front op onaanvaardbare wij
ze hebben willen misbruiken om voor 
zichzelf een politiek mandaat in de 
wacht te slepen. 

Het is de nuchtere en aan de hand 
van de stukken te bewijzen waarheid 
dat de onderhandelingen met de 
Vlaamse Demokraten afgesprongen 
zijn omdat zij alleen aan zich zelf 
dachten, voor zichzelf alle verkiesba
re plaatsen opeisten en iedereen wil
den verdringen. Zij wilden niet al

leen de « verruiming » tot zichzelf be
perken, da£ r̂ waar de Volksunie ook 
nog andere onafhankelijke Vlaamse 
kandidaten in de frontvorming wenste 
te betrekken, maar zij waren zo gul
zig dat zij voor de Volksunie prak
tisch niets meer zouden overgelaten 
hebben. 

Voor dè^ee ï 
zij de eerste plaats op de senaatslijst 
en voor Mr. Roosens de tweede plaats 
op de Kamerlijst. 

Daar waar de Volksunie op eigen 
kracht en zonder de hulp van de 
Vlaamse Demokraten ongetwijfeld bij 
machte was een tweede mandaat van 
volksvertegenwoordiger en een man
daat van senator in de provincie 
Brabant te veroveren, was het logisch 

en verantwoord geweest dat wij de 
derde plaats op de kamerlijst zouden 
aangeboden hebben aan de heer 
Roosens en eventueel de tweede plaats 
op de senaatslijst ö,an de heer Verrept, 
plus desgewenst verdere plaatsen op 
de lijsten. Des te meer daar Daniël 
Deconinck, de eerste kandidaat, in 
feite reeds tot hun groep behoorde. 

Wij hebben, in onze bekommernis 
tot een zo groot mogelijke verruiming 
en een echte frontvorming te komen, 
de eerste plaats op de senaatslijst aan 
een vooraanstaande Vlaamse perso
naliteit, buiten de Volksunie, willen 
aanbieden. Hetzij de heer Amter, het
zij een andere figuur van betekenis. 

Toen eisten de Vlaamse Demokra
ten ook nog de derde plaats op de 
kamerlijst voor zich op ! Dan wan
neer wij hen reeds de tweede aange
boden hadden. 

Het is duidelijk dat de Volksunie 
niet kon ingaan op dergelijke onver
zadigbare honger naar mandaten • in 
plaats van een Vlaamse frontvorming 

kwam dit neer op een uitschakelingj 
van de Volksunie zelf. 

Het pijnlijkste in deze onverkwik
kelijke geschiedenis is de houding 
van een politiek mandataris van de 
Volksunie, een man die aan de Volks-
unie dan toch zijn politieke loopbaan 
te danken heeft : Daniël Deconinck. 

In bijzijn van 49 getuigen beloofde 
hij formeel en plechtig in de verga
dering van het Hoofdbestuur van 13 
februari, dat hij zich bij de beslissing 

,van de demokratische meerderheid 
zou neerleggen en de meerderheids
beslissing solidair mee zou verdedi
gen. Binnen de 24 uur brak hij zijn 
belofte en daarmee tevens de demo
kratische stelregel die aan de grond
slag ligt van ledere demokratische 
partij : hij schaarde zich openlijk 
aan de zijde van de groep buiten de 
partij en viel de beslissing van het 
Hoofdbestuur aan. Sedertdien heeft 
hij niet opgehouden pogingen te 
doen om verwarring te stichten bij 
de openbare opinie en de Volksunie 
in diskrediet te brengen. Als ultieme 
waarschuwing had het Hoofdbestuur 
hem geschorst in al zijn funkties en 
verbod opgelegd, nog namens de 
Volksunie verklaringen af te leggen. 
Deze waarschuwing heeft hem niet 
weerhouden voort te doen. Hij heeft 
daardoor zichzelf uitgesloten door 
een bewuste poging de partij te ver
delen en schade te berokkenen. 

De Volksunie blijft echter eensge
zind en gesloten, ook in het arrondis
sement Brussel, met de onwrikbare 
wil de partij te verdedip-en tegen alle 
ondermijners en arrivisten. 
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DE VOLKSUNIE 

« DE GAZET » 

Mijnheren, 

Nu . de verkiezingen naderen, 
Btelt de « Gazet» haar Tribune en 
ander blank papier open voor de 
unitaire C.V.P. De Volksunie daar
entegen, verliest ze niet uit het 
oog : strubbelingen en andere be
richten verschijnen regelmafg 
met uitpuilende titels op de meest 
gelezen bladzijden StudPntenbeto-
gingen te Leuven verschijnen op 
blz 11. De «Gaze t» is niet tegen 
een pluralistische universiteit te 
Antwerpen, maar de C \ T en Me-
chelen zijn er teg?n. 

Waar ze ook over zwijgt, is over 
graaf Legrelle. Zoals iedereen weet 
werd deze volksvriend, die meer 
voorkeurstemmen tijdeiM de ge
meenteverkiezingen behaalde dan 
Mia. van Cauwelaert en prof. De-
rinne samen, als schepen aan de 
dijk gezet. Zou de « Gazet » die 
haar mond vol heeft aangaande 
het vliegveld vein Deurne, de reden 
willen bekend maken, waarom 
Graaf Legrelle. die samen met 
meester Schiltz vocht voor het be-
behoud dezer vlieghaven aan zijn 
lot werd overgelaten? 

J.B., Merksem. 

OPIUM 

Waarde Redaktie, 

Het is verbijsterend t« moeten 
vaststellen hoe Vlaamse poUtici 
hun invloed en bekwaamheid mis
bruiken om de naïviteit van de 
kleine Vlaamse man uit te buiten 
docM- het sistematisch toedienen 
van- wat ik zou willen noemen «o-
piumlektuur ». Waar een eerlijke 
voorlichting als minimum -opgave 
zich als vanzelfsprekend opdringt 
wordt handig gespekuleerd op de 
lichtgelovigheid en onnadenkend
heid van een jammei- genoeg nog 
breed lezerspubliek in Vlaanderen, 
om leugen tot-waarheid te verhef
fen. 

t De Volksmacht», syndikaal or
gaan van de kristelijke arbeidei-s-
beweging (6-2-65), weersp'egelt 
eens temeej in een artikel die on
begrijpelijk ergerlijke houding van 
de Vlaamse intel ektueel teg-^nover 
zijn volk. De klassiek geworden 
methode van dwaze zelfverheer
lijking en aftakeling van de eer
lijk strijdende politieke tegenstre
ver blijkt een renderend anestesie-
procédé voor hersenspoeling van 
de argeloze lezer. 

Zij, de Vlaamse C.V.P.-ers, zijn 
de grondleggers van de Vlaamse 
macht want «al de Vlaamse wet
ten zijn zonder uitzondering de 
vrucht van hun initiatief en 
strijd !». De Volksunie- mensen 
zijn psychopaten, ekstremisten en 
gewetenloze ondermijners van de 
Vlaamse macht . . . 

Het grenst aan het ongelooflij
ke hoe lieden, die zich terdege be
wust zijn van hun verraad ten o-
verstaan van de Vlaamse gemeen-
söiap, de Hertoginnedal-wet als 
een overwinning durven prokla-
meren. Alleen de kapitulatie Is 
FEIT en de nieuwe taalwetgeving 
met haar diplomatieke aditerpoor-
tjes kan aan dat feit niets veran
deren. Het geheel is trouwens een 
vernuftig wettenarsenaal, waarop 
de strijdende Vlamingen dagelijks 
hun energie uitputten en dat uit
eindelijk op massale wetsovertre- . 
ding MOET uitlopen omdat de 
naakte waarheid is, dat de gebun
delde unitaire grootmachten ( hvm 
namen zijn geen publiek geheim 
meer ) het recht op leven van de 
Vlamingen in de Belgische s taat 
betwisten ! 

In dezelfde zin wordt nu ook het 
akkoord over de grondwetsherzie
ning als een nieuw Vlaams sukses 
bewierookt, want diezelfde geraf
fineerde leugen van problemati
sche , voordelen wordt listig uitge
speeld tegen de FEITELIJKE toe
stand van definitieve minorizatie 
van het Vlaamse land. 

Hoe durft men van ziekelijke 
«ksti-emi-sten spreken waar mensen 
hun beste krachten inzetten voor 
de kulturele • en sociaal-ekonomi-
sche ontvoogding van hun verdruk
te volk ! 

Wanneer zal de Vlaams-kristelij-
ke vleugel van de P.S.C, de eer
lijkheid en moed opbrengen om 

aan de Vlaamse gemeenschap te 
zegg.en dat het de un tariotische 
wurggreep is van he t vlaamsha-
tende Brussel, een staat in een 
staat, die ons volk naar de keel 
grijpt. Eln da t in Brussel en daar 
alléén het grofst* ekstremisme in 
zijn meest sinistere anli-Vlaamse 
uitspattingen weelderig voortwoe
kert juist door het gebrek aan 
Vlaams « radikalisme » van Vlaan-
derens grootste... en zwakste {>ar-
tij . 

W'e kan nog beweren dat de 
Volksunie een splinterpartij is en 
wie kan haar bestaansrecht nog 
betwisten ? 

W-D.P., Brusisel. 

PVV-VRiJHEID 

Geachte Redaktie, 

Toen in septemba- jl. in de ge
meenteraad van Etterbeek het 
CVP-Iid Van Herck Nederlands 
sprak en verzocht de raadsdocu-
menten voortaan in het Neder
lands te mogen ontvangen, begon 
de gehele PW-frac t ie te steige
ren. 

Senator Moureaux roerde de 
grote t rom; hij noemde he t ver-
zxiek van de h. Van Herck onge
hoord, hij zei da t alles tot dan 
toe zo goed ging, en dat de ge
meenteraad van Etterbeek zich 
hopeloos belachelijk zou maken 
met he t gebruik van het Neder
lands in de raadiKlttingen toe te 
laten. 

Maandag 11 januar i kwam te 
Sint Genesius Rode voor de eer
ste maal de nieuwe gemeenteraad 
bijeen. Op zeker ogenblik vroeg 
de P W - e r Delbeke dat voortaan 
in het Prans mededeling zou wor
den gedaan van alle in de raad 
te bespreken documenten. 

De burgemeester beriep zieh op 
een brief van vicè-gouverneur 
Oappuyns waaruit blijkt dait In de 
gemeenteraad van Rode het Ne
derlands de voertaal moet zijn. 
Het P W - l i d Hougardy zei dan 
voortaan nog enkel Prans te zul
len spreken. « Men mag ons niet 
beletten de werkzaamheden van 

de gemeenteraad te volgen in de 
taal van onze keuze », zo sprak 
hi j . 

Dat is dus de vrijheid van PVV! 
In de wettel jk tweetalige ge
meente Etterbeek maakt men zich 
belachelijk met Nederlands te 
spreken, maar in het Nederlands
talige Rode eist men het recht 
op enkel Prans te spreken. 

Het zou wel interessant zijn te 
weten hoe de Liberaal-Vlaamse-
Verbonders zoal over hun hoofd
stedelijke spitsbroeders denken. 

E.J. - Brussel. 

P.Y.V. 

Waarde Redaktie 

Goedkope elektorale bereken-
ningen worden als een dogma ge
predikt bij de versleten liberale 
parti j ( P W ) . 

In Mechelen tokkelt de hee? 
Vanderpooten de Vlaamse snaar. 

Over de taalgrens, in Luik, s taat 
de heer Destenay ten dienste van 
het Waals federalisme en de te
rugkeer van de Voer naar Luik. 
Een federale belijdenis, blijkbaar 
slechts als chantage - middel ge
bruikt. 

En in la Oapitale verdedigt de 
heer Janssens de oasis francopho
ne. 

Maar over deze tegenstrijdighe
den heen, binden hen de gekende 
voordelen van het unitaire België. 

Gelukkig worden de Vlamingen 
steeds meer allergisch tegenover 
deze blauwselventen - praktijken. 
Zo'n politieke partij moet in 
Vlaanderen herleid worden tot 
wat ze in feite nog slechts bete
kent, d.i. een konservatief weg
kwijnend groepje franskiljons. 

Of zou de heer Vanderpoorten 
de lijn doortrekken, zijn woorden 
in daden omzetten, zich afscheu
ren van de oasis-liberalen en het 
Vlaams front van de Volksunie 
helpen versterken tegen de gren
del-grondwet en voor een auto
noom Vlaanderen ? 

H.B.. Erembodegem. 

ONZE 

STRAATNAMEN 

Mijnh«-en, 

Onze franstaligen vinden het 
zeer normaal, dat in Wallonië al
leen de Franse benaming der .stra
ten erkend wordt. In Vlaanderen 
echter moet ook dit weer tweetalig 
zijn. Zo schreeuwen zij . thans 
moord en brand omdat brieven 
met franstaUg adres een weinig 
v e r t r a g n g oplopen vanwege de 
vertaling, waartoe zij de postkan
toren verplichten. Zo dringt sena
tor Hougardy er bij minister Anse-
le op aan, dat hij dit soort «pla» 
gerijen » zou doen ophouden. Want 
Hougardy heeft de bewijzen in 
handen van een grote misdaad; 
een brief met franstalig adres 
bleef in Antwerpen z.g. vier dagen 
te lang ondei-weg. 

Vriendelijke jongens te Antwer
pen, zeggen wij ze. Laat ons eens 
een brief sturen naar Luik, gericht 
aan een adres op de Sint Lam-
brechtsplein, door sommigen ook 
place St Lambert genoemd. Wed
den dat de bestemmeling langer 
dan 4 dagen moet wachen, waar
schijnlijk wel een eeuwigheid 7 
Want de afzender krijgt de brief 
terug «Adresse inconnu». En wij 
kurmen de Walen niet eens onge
lijk geven. Alleen willen wij he t 
ook zo ver brengen als zij. Als dit 
fanatiek ekstremisme is, dan zijn 
wij maar fanatieke ekstremisten 1 

E.G., Deurne. 

De redaktie draact jeen verant-

wonrdeiijMieid voor de inhoud dec 

fepubliceerde le*er«brleven. Ze be-

houdt xich het recht van keuze 

en inkorting voor. Over de leier»-

rubriek wordt f een briefwisseling 

jevoerd. 
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en documenteer XJ vandaag nog 
K O S T E L O O S 

MORGEN BIJ U THTJIS 
ZONDER VOORSCHOT 

I 

r eed» voor 

95 F 
p e r 

maa-nd 

een reusachtige keus van salons o.a. bestaan
de uit : 2 tot 3 grote lederen ol stoffen leun
stoelen naar keus • 1 weelderig divan-bed 
relax • i staande lamp • 1 kristallen luchter 
• 1 decorative tafel # 1 bijhorende kranten-
houder., en het echte originele tapijt... dit 
alles naar keus, in de schoor^te coUecties van 
het land 
VERGELIJK PRIJS EN KWALITEIT - WIJ 
ZUN Ï-MAAL GOEDKOPEm DAN IEDERE 

CONCURRENT I kontant 1.895 F. 

STUUR DEZE ADVERTENTIE V.ANUA.AG NOG OP 
naar USIBRABANT Brabantstraat 124, Brussel 2 - Tel. 17.56,50. 
Deze geeft U recht of) een gesriienk -F een weelderige ge
kleurde documentatie. 
NAAM • STRAAT . 

Nr WOONPLAATS 
rM'yjwM^M'yy^j!fjMvydyyMMVjvyyyyyyyyyyyyyyyryyyyyy.fyyyyyyyj'^/-yyy/A/yjvyjyyyyyj'j^. I 

V,U. 

LEI WEL 
ALLE ADVERTENTIES VOOR 
« DE VOLKSUNIE > dienen toe-
gestaurd aan onze 
PUBLICITEITSDIENST : 

S. De Lie, < Papenhoek ». 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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WENTELPOORÏÏN 
of vi—tUk. 

mut (««ranal OMMM. 

Ban» «r rtrtlitouiM liiilMlM. 

lONHOVBN • TH. l a t SI 

18 I. Z8MEI Py iA 

BOIXtnUK 
la hoüO, itaal. •lami-
nloiD al ptuUtk 
Buid- at «UktrlMha 
badlaalos. 
AJte «Mman. 
wmtnsrujkiam 
COKKSBUnXUI 
Badlaatng met 
koordan' of mat 
•tanf «B wtndwark 

SOMSmiA'FUX 

A,l[Ü!HSSEN-,C[00STESf.1ANSi. ZONEN 
T t L r . i ; :• 1 ' 

PVBA ZGNHO. 

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 grondige vakkennis... 

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

COISSTA^TIA 
stelt zich kandidaat voor : 
1. Overname van één Uwer lopende verzekeringspolissen. 
2. Alle febeurlijk nog af te sluiten verzekeringspolissen. 
IK KOM O P UVV E E R S T E V E R Z O E K 

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

Gwle Uu t ; 
atAZEN en WONTUReM. 
Grslit vODr vcrzelerden. 
He'ilellir:geri In eigen werUuit. 

Walter ROLAND 
«•> Gediplomcerc] Optieltcr ••*" 
4C»fk(tfaat, 58 — Antwerpen 
^ t «.u.b. op h«t huïsnumnur Q 

7»tefoon: 35.8Ó.W 
fO% lorljng op vedcon dei«r. 

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-
KURSÜS 

Algemene hande l sop le id ing 
Schoolgeld : max im. 
8.000 F per jaar of 
3 maal 3.000 F . 

met recht op Kinderge ld . 

• 
Dl- school Wfaar Vlamingen 

zich thu i s roe i en . 

Beter en voordel iger . 



Oi VOLKSUNIE 3 

ANTWOORD AAN " DE NIEUWE" 
Beledigd en bedrogen ! Zo kan men de gevoelens samenvatten van de velen 
die ons telefoneerden of schreven in hun verontwaardiging over het afbraak
artikel dat M.G. over de Volksunie schreef in het weekblad « De Nieuwe ». Zij 
voelden aan, van aan de top tot in het kader, dat het om een oneerlijk 
rekwisitorium ging van een hfindig openbaar aanklager. 
Want een handig joemalist zijt gij, Mark Grammens. Vlotte schrijvers zijn 
belangrijk voor de zaak die zij dienen en gevaarlijk voor de zaak die zij wil
len afbreken, üw artikel van verleden zaterdag was een handig werkstuk van 
joernalistieke spitsvondigheid in een grondige poging om een « schoon Vlaan
deren » van uw geestesvisie te konstrueren, desnoods op de puinen van het 
werk van mensen en groepen waarvoor gij bijna een psychische afkeer 
blijkt te hebben. 

Zo bouwt men een * nieuw Vlaan
deren » vanuit de redaktiekantoren 
van de «kritische Vlaamse intellek-
tueel», waarover Kor Van der Goten 
zingt. Want het Vlaanderen, dat voor
al door het politieke werk van de 
Volksunie uit het slijk van na 1944 
werd gehaald, toont volgens M.G. een 
verwijfd en flets gezicht. Mede met 
het geld dat uit gans Vlaanderen 
werd bijeen gebracht in een spontajae 
en gewettigde reaktie tegen het ka
potmaken van «De Linie», hebt gij 
op een geraffineerde wijze een moei
zaam in opbouw zijnde huls met de 
grond willen gelijk maken. 

« Grachtliteratuur, maar met ge
filterd slijk», betitelde een vooraan-
staan Vlaamse intellektueel (en 
absoluut niet van « rechts ») uw pro-
ZïU « Om te kotsen » was de ongefil
terde reaktie van gewone Vlaamse 
strijders, die aanvoelden dat men 
hier met arsenicumvergiftiging door 
vermeende vrienden en niet met het 
openlijk boksersproza genre Jos Van 
Eynde te doen had. 

Sluipend gif wordt het als men «de 
trouwe aanhangers, doorsnee-mili
tanten, trouwe en taaie werkers van 
het eerste en laatste uur, zuivere 
idealisten en gewone volgelingen» 
om het met uw woorden te zeggen, 
wil uitspelen tegen de partijleiding. 

Niet onhandig, maar onfris procé
dé zeker op de frontpagina van een 
«Nieuw» blad. Pijnlijk en ontgoo
chelend hebben onze mensen dit 
aangevoeld omdat het uit die hoek 
kwam en omdat ze zich nu herinner
den dat het niet de eerste maal was 
dat aan bewust ondergravlngswerk 
werd gedaan. 

Nu was de manier te duidelijk Mi-
eerüjk. Uw kritische geest mag geen 
uit zijn verband gerukte persberich
ten gebruiken over «invallen > van 
de partijvoorzitter op zijn partij-
sekretariaat « dat nog steeds bezet 
is ». Gij hebt vergeten te vermel
den in welk uniform dit gebeurde, 
tenzij de < onfrisse burgerlijke zij
den das» die de Volksunie volgens 
tt draagt, volstaat als fascistisch 
tmiform. Door die manier van doen 
hebt gij herinnerd aan uw minach
tend artikel na 11 oktober, toen gij 
de uitslagen van de gemeenteverkie
zingen ook aanpaste aan « wat moest 
bewezen worden »- Bewust omdraai
en van argumenten wordt het ook, 
omdat gij weet dat ons « zwijgen » 
tijdens de onderhandelingen met 
Verrept - Roosens - Bourgeois niet 
een godsvredepolitiek van de « ge
stroomlijnde pers » genre Lefèvre-
Spaak was, maar een taktvol zwijgen 
als in een onderhandelingsperiode 
tussen gesprekpartners onhandig
heden worden begaan. 

Over Hamlet zei men : « er zit sis-
teem in zijn dwaasheid >. In uw af
braakargumentatie zit een geraffi
neerd sisteem. Het opzetten van de 
miUtant tegen de zogezegd verbur
gerlijkte leiding.* Tweesnijdend sis
teem, want de aktiviteit van de mili
tant wordt daarna aangehaald om 
de partij tot fascist te verklaren. 
Meer nog, de in uw ogen idealisti
sche en progressieve jongeren uit de 
leiding worden « er tussen gesleurd > 
(Berlaar en Roeselare) als lansspits 
van de woedende militant tegen de 
« verburgerlijkte > leiding. Handig 
maar vuil, de enkele « goede > voor
aanstaanden als « gedegouteerd * af 

te schilderen. Met dergelijke uit hun 
verband gerukte « feiten en beschou
wingen > kan men aUe menselijke 
instellingen afbreken, te beginnen 
met de Heilige Kerk gaande over 
een of andere kloosterorde lijk de 

Informatie > te vinden was, terwijl 
een gans artikel — trouwens door 
Walter Luyten zelf — over de uit
slag werd gegeven. Inderdaad, som
migen lezen ons blad niet, maar zou
den dan ook niet over de Volksunie 
mogen schrijven. 

Mede van de jongsten in het 
hoofdbestuur van de Volksunie is 
het geen « leidersaanbidding » of 
« bendetrouw > die ons de verdedi
ging van die < decadente burgers > 
doet opnemen. Wij kunnen, wat leef-
tijdsreakties en sommige opvattin
gen betreft, verschillen met ouderen 
in die raad. Maar Vlaamse en alge
meen-menselij ke waarachtigheidszin 
gebiedt ons, hen ieder met hun eigen 
situatie van temperament en voor
geschiedenis op die lange erelijst te 
zetten van Vlaams-nationalisten, die 
stuk voor stuk in hun leven de be
slissende stap moesten zetten van 
toe te treden en vooraan te gaan in 
de Vlaamse politieke formatie, waar
door men bij velen losgerukt wordt 

der krachten, in het V.U.-hoofdbe-
stuur met volle overtuiging voor het 
Vlaams Front hebben gestreden, niet 
een Vlaams Front in een beperkende 
ideologische visie, doch een dat een 
bundeling moest worden van alle 
Vlaamse krachten tegen de unitaris-
ten van alle slag. Wij verklaren dan 
ook in alle oprechtheid dat wij zel
den in geestdriftiger eendracht van
uit een gezamenlijke bekommernis 
voor de Vlaamse zaak een voorstel, 
zagen goedkeuren dan op het hoofd
bestuur van 13 februari. Een voorstel 
waarover een vooraanstaand «ver
ruimde » als Maurits Coppieters zeg
de, dat het een eervol aanbod was en 
dat hij niet zou begrijpen < dat zijn 
vrienden uit het Vlaams Aktiekomitee 
dit zouden verwerpen ». 

In de geest van die eendrachtige 
geestdrift werd de jongeman uit Roe-
lare niet «gedegouteerd» over het 
V.U.-hoofdbestuur, maar wel in om
gekeerde richting, toen hij 's avonds 
de tegenreaktie hoorde. 

ONEERLIJK EN UHFAIR 
Jezuïeten tot zelfs een doodgewone 
vogelpikmaatschappi j . 

Na uw grote liefde voor de gewone 
militant krijgt die dan plots van de 
veeg. Weer handig om van sommige 
militanten - krachtpatserijen een 
« uiterst-rechts » partijprogramma 
te willen maken. Het zijn dan toch 
geen fletse salonleiders die ronddra-
ven voor solidariteitsfondsen .voor de 
gestraften, ofschoon die achter de 
schermen de levieten gelezen krij
gen. Dat hebben we niet geleerd bij 

van de «traditie i>, van familiale, ge
meentelijke of beroepsveiligheid. 
Dat inzicht in die « inzet > heeft ons 
als oud-CVP-jongeren tot de Volks
unie gebracht, toen wij als studen
ten in Leuven nc« in 1958 de alge
mene voorzitter en algemene sekre-
taris van die « burgerpartij » 's mid
dags strooibriefjes zagen uitdelen 
aan de studentenrestaurants voor de 
meeting, die zij, Frans Van der Eist 
en Wim Jorissen, 's avonds moesten 
houden voor diezelfde studenten in 

EEN BRIEF UIT HONDERDEN... 
Op onze redaktie stromen iedere dag stapels brieven toe. We zouden 
wekenlang onze rubriek «lezersbrieven » kunnen vullen met reakties 
op « De Nieuwe » en kommentaar op de Brabantse frontvorming. We' 
willen deze week slechts één enkele brief publiceren en we kozen er 
een, waarvan afschrift aan « De Nieuwe » werd gestuurd. Over inhoud 
en ondertekening kan dus geen twijfel bestaan. Voegen we er aan toe, 
dat deze brief typerend is voor heel de korrespondentie die we thans 
ontvangen. 

Leuven, 22 februari 1965. 

Geachte Redaktie, 

Voor mij ligt iiier « De Nieuwe » en «E De Volicsunie » en il( km in 
alle eerlijlclieid zeggen dat mijn besluit is getrokken : zo spoedig moge
lijk lid worden van de Volksunie. 

Alle verdere uitleg is m.i. overbodig en toch stip ik nog terloops aan: 
de serene taal van « De Volksunie » en haar voorzitter, mr. Van der Eist. 
tegenover de verbolgen kietspraat van de heer M.G. 

Vraag ter overweging aan alle Vlamingen : wanneer zullen we 
begrijpen dat « kliekjesvorming » genre « Vlaamse demokraten i» of 
« saneerlijsten » geen aarde aan de dijk brengt om tot ons einddoel -
een volwaardig schoon volk - te komen. 

Hoogachtend, 
L Goemans, Leuven. 
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« fascisten », dat is een menselijk 
refleks die ook aan de basis ligt bij 
de BSP-mhiisters, die geen solidari-
teitsgelden ophalen doch amnestie
wetten doen stemmen voor him ge
straften van de staking van 1961. 

Hun « metoden > waren nochtans 
niet te v e r g e l i j k e n met onze 
« staatsgrepen ». 

Uw Van Eynde-jouxnalistlek om de, 
plaktocht in Berlaar tot een « terro-
ristenraid » af te schilderen zou kun
nen gesmaakt worden op de parodie
bladzijde van Kor, maar niet in een 
hoofdartikel van de « genuanceerde 
intellektueel ». Want dan is het be
wust bedrog of oppervlakkigheid van 
de journalist die durft schrijven dat 
over het zetelrerlles te Berlaar « geen 

een dompig cafézaaltje. Geen enke
le militant, zelfs al tracht men hem 
op te hitsen in «De Nieuwe», eist 
dat nu nog van die mensen. 

Uw beschouwingen over de onder
handelingen rond het Vlaams Pront 
moeten we niet stap voor stap be
handelen. Uw versie is er een; Van 
der Eist vorige week in ons blad, 
Hugo Schiltz in « De Standaard » van 
24 dezer gaven een andere. Bij het 
door elkaar haspelen van onderhan
delingsdetails schuift gij de Volks
unie een sistematische kwade trouw 
in de schoenen. 

Een Volksunie «die de deur heeft 
dichtgeslagen ». 

De onderhandelaars weten dat wij, 
la de demokratische verscheidenheid 

Gij schrijft dus « de deur is dicht
geslagen met alle gevolgen vandien ». 
Wij kunnen ons niet van de indruk 
ontdoen dat die gevolgen door U min
der worden gevreesd dan gewenst als 
wij uw artikel vaft na 11 oktober her
lezen. Daarin hebt gij de V.U.-suk-
sessen geminimaliseerd in een plei
dooi voor «een nieuwe partij onder 
nieuwe leiding ». Wij kunnen ons niet 
van de indruk ontdoen dat het toe- ' 
gestane tendenz-recht, verkozenen in
cluis, in een partij die geen zinnig 
mens « ekstreem rechts > kan noe
men, blijkbaar nirt volstond. Hel 
wordt nu de oproep tot dissidentie, 
afscheuring van de 'moeizaam opge
bouwde partij, alles onder het mom 
van opgeroepen rechtse spoken, na
dat men bereid was in die partij te 
integreren. Geen tegenstander had 
op een handiger manier een onder
graving van dit Vlaamse politieke ap
paraat kunnen uitdenken. Men ver
kiest blijkbaar het poUtiek vacuum. 

Onze reaktie op dit brandproza van 
« De Nieuwe > kan hard lijken. Pijn
lijk ontgoochelend hebben wij het 
aangevoeld, vooral omdat wij in een 
joernalistiek oneerlijk procédé wer
den uitgespeeld als de « goeden » te
gen de verslenste « slechten >. Dat 
zijn metoden .onwaardig van een An
gelsaksische gentlemen-demokratie. 

Het ogenblik voor zulke politieke 
studiekamer-experimenten langs de 
praktijk van « dlsSidentie-ideologisch-
zuivere-lijsten » lijkt ons allesbehal
ve geschikt, nu unitaristen van ul
tra-blauw over rose-rood tot demo-
kratisch-geel een unltair-kapitalis-
tisch front vormen. 

De meest hardnekkige kinderziekte 
van de Vlaamse beweging, « de ideo
logische muggenzifterij» wordt nu 
door u bedreven lijk voor de oorlog 
het anderen gedaan hebben. Over die 
periode voor de oorlog heeft men met 
wat terugblik geschreven : «op het 
ogenblik dat Sap en Van Cauwelaert 
elkaar in de rug dolkten onder het 
gegrinnik van Libre Belgique en De 
BroQueville, ging Brussel verloren ». 

Zal men over dertig jaar moeten 
vragen «Waarom dolkte men in 
de rug van de Volksunie, als alle an
ti-Vlaamse krachten tegen deze par
tij samenspanden ? ». 

Want dat is de diepere reden van 
onze reaktie : omdat wij dit appa
raat, dat de hoop is van tienduizen
den in Vlaanderen, niet met slagen 
onder de gordel wlUen laten ïtfma-
ken; maar omdat wij willen mede
werken aan de gestadige — zij het 
misschien onvolkomen groei. Aan al
le «intellektuele beste stuurlui aan 
wal» herhalen wij : kom er bij; on
ze mensen, onze militanten zullen u 
dankbaar zijn zoals ze het mensen 
als een Schiltz en een Coppieters zijn. 

Mik Babyion, Roeselare. 
Walter Luyten, Berlaar. 
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open brief 

aan de voorkoniers 

verkeersongevallen 

t^Iijnheren. 

Het probleem dat U ter harte gaat - het voorkomen van 
verkeers()nge\allen - staat momenteel middenin de welwillende 
belangstelling van zowat iedereen. Parlementairen en ministers -
nochtans verwend op het stuk van wegverkeer, omdat iedereen 
voorzichtigheidshalve een wijde bocht neemt bij het kruisen of 
voorbijsteken van A- en P-platen - buigen het zwaarpeinzend 
hoofd weggebruikerwaarts. Teologen en moralisten onderzoeken, 
of de ücht/innige automobilist, die zijn aandacht en zijn handen 
verdeelt over hel stuurwiel en zijn lief, zich nog aan andere 
zonden schuldig maakt dan die tegen het zesde en/of negende 
gebod. Heklametechnici voorzien het T.V.-scherm en de zachte 
berm met aansporingen tot matigheid en zelfbeheersing. Wij 
Vorden opgewekt e » aangemaand om met goed-afgestelde lich
ten tt rnden, om ons te onthoaden van het ultieme glas, om een 
heer te /i |n in het verkeer en om geen vakjes te laten knippen in 
de stiiouwingskaart van ons tweedehandskarretje. 

Pe xerkeersziirg is geen nationaal \erschiinsel ; het is, niijn-
bcrcn, een wereldwijde bekommernis. In Duitsland worden 
schatten verdiend met de verkoop van alkoholballonnetjes : 
ii.dixidueel zaklaboratorium voor wie even wetenschappelijk wil 
vastslel'en of hij de weg van « Zur Krone » naar huis nog aan-
k m. In Zwitserland dreigt het uitzicht op de besneeuwde Alpen
toppen stilaan totaal belemmerd te worden door opgewekte 
aaniii.niingen tot voorzichtigheid, die een ééndimensionale ver-
Kesrsagent vanop reklameborden tot het inheems en het vreem-
üehngenverkeer richt. In Engeland en in Frankrijk worden de 
- zeldzame - hoffelijke voorzichligaards deskundig uit de 
^erkeersslroom gepikt om op het podium van de nationale 
dankbaarheid te worden gehesen. 

Zoals hierboven gezegd : ons klein maar dapper vaderland 
blijft daarbij niet ten achter en wie langs onze nationale wegea 
aan (iO km per uur het uitgebreide repertorium van voorzichtig-
hï ids aanmaningen grondig zou willen bestuderen, zal alleen al 
int dien iioofde onvermijdelijk in een gracht belanden. De goede 
•vv'il, de plaatjes en de studiekommissies zijn er dus, massaal 
en plenair. Wat zou mep tenslotte nog méér kunnen verlangen ? 

Er' is, mijnheren, op deze vraag een duidelijk en onmiddel
lijk antwoord : betere wegen ! Hoe mooi het ook is, hoe nood-
zakeli|k en hoe dringend, de weggebruikers aan te sporen tot 
orde en tucht, even dringend lijkt het ons dat de wegenontwer
pers en -bouwers aangespoord worden tot de inspanning die 
onontbeerlijk is, wil men het verkeer zelfs van louter nuchtere 
en voorzichtige mensen in goede banen - letterlijk en figuurlijk 

^- h(juden. 

We lezen daar zopas in ons geliefkoosd « O.L.H. Hemelvaart-
Parochieblad van Erembodegem » een boeiende reportage over 
een onderpastoor die veertien jaar lang zijn Heer en zijn gelovi
gen diende in de parochie van Zeveneken. Dwars door Zeveneken 
loopt het E3-trajekt Antwerpen-Gent, waarover anno Domini 
1964 iedere dag 25.000 wagens snorden. Die onderpastoor was 
een sekuur man en hield veertien jaar lang zorgvuldig boek van 
de stervelingen, die binnen de grenzen ^an zijn ambtsdomein het 
tijdelijke met het eeuwige verwisselden. 

Zijn kloppende boekhouding sloot met 254 doden ter plaatse 
• kapotgereden, doodgebloed, stukgebotst en grondig overleden 
op een bochtige en bomige wegstrook van nauwelijks 4 kilo
meter, tussen de « Loze Boer » en de « Doorgang » te Zeveneken. 
En daar de nieuwsgierige bezorgdheid van onze kapelaan zich 
ook verder uitstrekte dan de grenzen van zijn parochie, heeft 
hij veertien jaar lang onderzocht wat er gebeurde met de zwaar-
gekwetsten die hij tussen de « Loze Boer » en de « Doorgang » 
mee uit de stukke wagens of vanop het E3-wegdek hielp tillen. 
Zijn speurtochten in klinieken en bij officiële diensten lieten 
hem toe, het totaal aantal doden in 14 jaar tijds vast te stellen 
op 500. • 

Het is wijs fin goed, het alkoholgehalte en de moraliteit van 
de weggebruiker te onderwerpen aan strenge kontroles. Het is 
voortreffelijk, de pk-bezitter aan te sporen tot baanvastheid en 
-deugdzaamheid. Het is noodzakelijk, de verkeerspiraten de zware 
hand der wet te doen voelen. 

Ons lijkt het echter even noodzakelijk, de verantwoordelij
ken voor dat bochtig en bomig stuk te Zeveneken - de verant
woordelijken voor de E-3 en de overige kerkhofbanen - even 
stevig en hardhandig bij het nekvel te grijpen. Of niet ? 

dio Genes. 

BRIEVEN EN MOTIES 

Nog nooit sinds het bestaan 
van dit weekblad ontvingen 
we een dergelijke vloed brie
ven en moties uit gans het 
Vlaamse land, als thans met 
betrekking op de gebeurtenis
sen in het arrondissement 
Brussel. 

Het is ons onmogelijk, al 
deze brieven en moties onder 
de aandacht van onze lezers 
te brengen. Wij kunnen hen 
echter bevestigen dat uit de
ze omvangrijke karrespon-
dentie, uitgaande van perso
nen en van afdelings- en ar-
rondissementsbesturen, de 
onwrikbare wil blijkt om mét 
en in de Volksunie het 
Vlaams front tegen de gren
delgrondwet uit te bouwen: 

Uit al deze reakties blijkt 
tevens, hoe positief de hou
ding was van onze korrespon-
denten tegenover de front
vorming te Brussel en hoezeer 
verontwaardigd ze zijn over de 
wijze, waarop deze frontvor
ming moest stranden op de 
mandatenhonger van enkelin
gen. 

Aan degenen die steeds 
weer spreken over « ruzie in 
de Volksunie» kunn«n wij 
dan ook de stellige verzeke
ring geven, dat zij hun wen
sen voor werkelijkheid ne
men De eensgezindheid van 
het Hoofdbestuur en van de 
arrondissementele besturen 
— ook te Brussel — en de 
eensgezindheid die iedere dag 
opnieuw blijkt uit de reakties 
die we van overal ontvangen, 
bewijst dat de Volksunie 
dicht aaneengesloten en so
lidair staat. De enkele uit
zondering te Brussel kan de 
regel niet veranderen... 

« DE NIEUWE » 

Dé « Nieuwe »-lezers, die 
hun blad aandachtig gedu
rende enkele maanden ge
volgd hebben, zullen wel niet 
verrast geworden zijn door de 
woedende uitval die de heer 
M.G. verleden week op pagi
na één tegen de Volksunie 
heeft bijeengeschreven. « De 
Nieuwe » heeft herhaaldelijk 
blijk gegeven van een uiter
ste kwade trouw t.o.v. de 
Volksunie. Het blad speelde 
het bv. de week na de ge
meenteverkiezingen klaar, in 

een overaicht van de verkie
zingsuitslagen de rezultaten 
van de Volksunie volkomen 
te minimalizeren of zelfs over 
het hoofd te zien. De heer 
M.G. heeft rond dezelfde pe
riode — in verband met de 
door de heer Daniël Deco-
ninck eigenmachtig gehouden 
perskonferentie over de front
vorming te Brussel — als zijn 
mening te kennen gegeven 
dat «een nieuwe partij met 
een nieuwe leiding » de Volks
unie moest vervangen. 

VRIJ EN OBJEKTIEF ? 
Deze mening is even eer

biedigwaardig als iedere an
dere. De manier waarop ze 
verdedigd werd en wordt, is 
het echter heel wat minder ! 

Wie zou menen dat hij in 
« De Nieuwe » terecht komt 
voor objektieve informatie 
over onze partij en over de 
frontvorming, moge bedenken 
dat de heren Roosens en Ver-
rept van meet af aan zeer 
nauw bij het beheer van dit 
blad betrokken waren. De 
heer M.G. heeft daarenboven 
in de beginperiode van de on
derhandelingen tussen de 
Volksunie en de groep Roo-
sens-Verrept een aktieve rol 
gespeeld als bemiddelaar. 

Zijn mening, zoals ze uit
gedrukt werd in « De Nieuwe » 
van verleden week, kan dan 
ook onmogelijk de mening 
zijn van een objektief waar
nemer. Ze is integendeel de 
mening van iemand die van 
meet af aan partij in het de
bat heeft gekozen. 

De vraag dient gesteld, of 
— met deze wetenschap voor 
ogen — het geld van over
tuigde Vlaamsgezinden niet 
beter besteed is aan pozitie-
ve, opbouwende dingen dan 
aan een vooringenomen blad 
dat op een beslissend ogen
blik in onze politieke geschie
denis met graagte en met 
ideologische kortzichtigheid 
de rol van splijtzwam gaat 
spelen. 

OVER -ISMEN... 

Er is herhaaldelijk be
weerd geworden dat de span
ningen te Brussel uitingen 
waren van de ideologische 
strijd tussen zgn. progressis-

ten en traditionalisten in del 
Volksunie. 

«Ideologische meningsver-i 
schillen » worden vaak inge
roepen om te verbergen dat 
het eigenlijk gaat om perso-
nenkwesties en mandaten-
appetijt. Het afbreken van de 
besprekingen over de Brussel
se frontvorming interpreteren 
als een overwinning van de 
aanhangers van een -isme op 
een ander -isme, strookt al
lerminst met de waarheid. 

...IN DE VOLKSUNIE 

In de Volksunie was, is en 
zal nooit plaats" zijn voor r e -
aktionairen en voor een bour-
geois-mentaliteit. Overigens 
is het hoogst normaal, dat in 
de Volksunie de nadruk en de 
accenten gelegd worden naar 
het inzicht, de politieke her
komst, de leeftijd, de sociale 
binding en noem maar op 
van de mensen die de Volks
unie samenstellen. Om al de
ze verschillende klemtonen 
toch te verenigen tot één en
kel akkoord, is er een besten
dig dialoog nodig — dialoog 
dat af en toe wel eens met 
luider stem wordt en mag 
worden gevoerd. De Volksunie 
moet organisatorisch en 
geestelijk ruimte bieden voor 
ledereen die, onafgezien de 
k-lemtoon die hij persoonlijk 
wenst te leggen, het eens is 
met het « Vlaanderen eerst >. 

Voor wie zin heeft voor de 
hiërarchie der waarden, be
staat er geen moeilijkheid 
om verschillende -ismen te 
bundelen tot een zinvolle sin-
teze. Zo Is uit het bestendig 
dialoog tussen Volksunie-* 
mensen In de loop der jaren 
— op kongressen en in publi-
katies — stilaan gegroeid de 
juiste sinteze tussen tradit ie-
bewustheld én sociaal-voor
uitstrevendheid. 

Ieder -isme, dat echter deze 
sinteze en het «Vlaanderen 
eerst» wil overwoekeren. Is 
niet op zijn plaats in de 
Volksunie. 

Aan dit nummer van ons 
weekblad werkten zgn. « t r a -
dltionelen » en « progressie
ven » mee. In de verscheiden-i 
heid van temperament, be-* 
klemtoning en secundair^ 
voorkeur blijkt echter duide-* 
lijk de eendracht om het esx 
sentiéle : Vlaanderen eerst JQ 

Verleden week betoogden weer duizenden boeren - met vijfhonderd traktoren - tegen de prijs van de 
suikerbieten, ditmaal te Moerbeke-Waas. Uierbovc n : de traktoren rijden aan de suikerfabriek voorbij. 
In ons blad van volgende week komen we uitvoerig op de kwestie der suikerbieten terug. 
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OE VOLKSUNIE 

,« DEMOKRATEN » ? 

De groep Roosens-Verrept-
Bourgeois, die samengesteld 
werd met het oog op de a.s. 
verkiezingen, heeft zich op 
een bepaald ogenblik omge
doopt tot «Vlaamse Demo-
kra ten» . Dat klinkt fraaier 
dan de drie namen, die al te 
duidelijk de grenzen van de 
groep aanduidden. 

"Wie zozeer de nadruk legt 
op het feit dat hijzelf «de-
mokraat» is, schijnt daarmee 
te willen suggereren dat an
deren dat niet zijn. Was het 
bij de keuze van de benaming 
voor de groep Roosens-Ver-
rept-Bourgeois niet juist op
zet, de goegemeente te laten 
geloven dat mét dezte drie he 
ren eindelijk de demokrati-
sche factor in de Vlaamse be
weging is aangetreden ? 

Zijn wij dan geen Vlaamse 
demokraten ? 

Een demokraat is o.m. ie
mand die zich loyaal en spor
tief neerlegt bij de demokra-
tisch getroffen beslissingen 
van de meerderheid. 

Het is kenschetsend dat de 
groep Vlaamse Demokraten 
juist versterking ontving van 
die éné Volksunie-mandata
ris, die halsstarrig weigerde 
zich neer te leggen bij de de-
mokratische meerderheid in 
het Hoofdbestuur én in zijn 
arrondissementsraad. 

GOED GEZIEN I 

Een onzer Volksunie-geko
zenen in de Gentse gemeen
teraad, ir. Guido Deroo, heeft 
zijn gele en rode raadskolle-
ga's duchtig het vuur aan de 
schenen gelegd. 

De stad Gent vertrouwt de 
bekendmaking van haar aan-
bestedingsberichten — zwaar 
betaalde publiciteit — toe 
aan « La Flandre Liberale » 
en « La Métropole » Ir Deroo 
protesteerde tegen deze blijk 
van verkapt franskiljonisme 
en stelde voor, dat de aan-
bestedingsberichten slechts 
in nederlandstalige bladen 
zouden worden geplaatst, zo 
bv. in de socialistische 
« Volksgazet » of de katolieke 
« De Gazet». 

De B.S.P.-ers zaten in een 
lastig parket : . moesten ze 
hun eigen bladen in de steek 
laten ten voordele van de 
franskiljonse muzeumstuk-
ken ? Moesten ze de verdedi
ging van hun eigen pers over
laten aan een Volksunie
woordvoerder ? Beschaamd 

gaven ze toe dat ir. Deroo ge
lijk had. 

Maar even beschaamd volg
den ze burgemeester Miele 
Claeys, toen die het opnam 
voor de franskiljonse kran
ten. 

De C.V.P.-ers — inbegrepen 
Gerard Van den Daele — 
kikten zelfs niet. 

Zo zullen ook in het ver
volg de centen van de Gen
tenaars mede moeten dienen 
om de kaste-pers in het leven 
te houden. 

FUEHRERTJE 

«Volksgazet» laat prak
tisch geen dag • voorbijgaan 
zonder te schelden op de 
Volksunie. Jos Van Eynde 
trekt alle registers van zijn 
civiek orgel open in hoofdar
tikels met veel kapitalen en 
vetjes. 

Zelfs Syndikalist, de kar-
wei-jongen van het hoofdar
tikel op maandagmorgen, 
doet per uitzondering zijn 
duit in het zakje. Onder de 
titel «Op de puinen van de 
vakbonden» schreef hij een 
wrekend stuk over de fascis
ten die ondp de oorlo'? de 
nleuwp orde invoerden door 
de eenheids vakbond « Unie 

St Niklaas : op 3 maart inzet 
van de \erUi - .Jhstriid door 
een verruimde Volksunie. 

voor Hand- en Geestesarbei-
ders ». 

« Syndikalist» schrijft o.m.: 
«Een succes is het niet ge
worden, die Unie. De arbei
ders en bedienden wilden er 
niet van. De führers en füh-
rertjes die haar leven moes
ten inblazen, stonden voor 
een ondankbare taak, want 
het nazi-regime bood hele
maal geen plaats voor enige 
vorm van vakbeweging, die 
naam waardig ». 

We zouden het artikel van 
«Syndikalist» met enkele 
nuttige inlichtingen willen 
aanvullen. Een groot deel 
van de « Unie »-bazen waren 
socialisten, leden van de 
(vooroorlogse) Belgische 
Werklieden Part i j . 

Onder de « führertjes » die 
de Unie leven trachtten in te 
blazen, prijkt ook de naam 
van... Achiel Van Acker, ge
wezen eerste-minister en 
huidig Kamervoorzitter. 

Achiel pleegde destijds een 
geestdriftige oproep tot aan
sluiting bij de Unie. 

T I J D V A N B E L O F T E N . . . 

We zitten weer in de be
loftevolle tijd bij uitstek, de 
periode vlak voor de verkie
zingen. De hemel op aarde is 
weer te geef... als men de 
grote partijen mag geloven. 

De C.V.P.-ers, reeds murw-
gekongresseerd sedert ze 14 
dagen geleden de grondwets
herziening goedkeurden, zijn 
verleden week-end nog maar 
eens bijeengekomen, ditmaal 
om even dociel hun goedkeu
ring te hechten aan het ver
kiezingsprogramma der par
tij . 

Wat een fraaie dingen 
staan er allemaal in dat (zo
veelste) C.V.P.-programma ! 

Zo bijvoorbeeld gratis me
disch preventief onderzoek; 
een idee die ze wegsnoepten 
van de Volksunie. En stem
recht op 18 jaar. De C.V.P.-
ers die onder de strijdleuze 
van het vervroegde stemrecht 
ten strijde trekken, zijn wel
licht toch nog niet helemaal 
vergeten dat de Volksunie 2 
jaar geleden reeds een wets
voorstel voor stemrecht op 18 
jaar bij de Kamer indiende. 
De schaduwen volgen steeds... 

B.V.S.Ë. 

Voor enkele weken werd te 
Antwerpen door de (federa
listische) Beweging voor de 

Het Hoofdbestuur van de Volksunie, in algemene 
vergadering bijeen te Brussel op 20 februari 1965, 

stelt vast dat zijn beslissing van 13 februari, waarbij 
het zijn bereidheid tot een eerlijke en eervolle front-
vorming te Brussel bevestigde, door de arrondisse
mentsraad van Brussel ondubbelzinnig werd .bijge
treden; 

noteert met spijt dat zijn ultieme poging om tot ho-
gervermelde frontvorming te komen, op onbegrijpe
lijke wijze werd afgewezen; 
is verplicht de metode aan te klagen er toe strekkend, 
de juiste redenen van deze weigering te verdoezelen 
achter ideologische verdachtmakingen die strijdig zijn 
met het algemeen aanvaard programma van de 
Volksunie; 
laakt de pogingen van personen zonder enige politieke 
verantwoordelijkheid om enkele ondergeschikte be
stuursleden te Brussel uit te spelen tegen de over
grote meerderheid van de arrondissementsraad en 
het hoofdbestuur; 
beslist dhr Daniël Deconinck te schorsen in alle 
funkties in de partij , met verbod namens de Volksunie 
nog enige verklaring af te leggen 

Gelet op de hoogdringende noodzaak om zonder 
verwijl de strijd tegen de grondwetsherziening aan 
te vatten op het verkiezingsvlak, beslist : 
aan de arrondissementsraad Brussel opdracht te ge
ven zijn bestuur te reorganizeren door de' statutair 
voorziene verkiezingen, rekening houdend met het 
feif dat sommige leden hiervan zich openlijk buiten 
de partij hebben gesteld, 
de voorbereiding van de verkiezingen in het arron
dissement Brussel en de samenstelling van de lijsten 
zonder verder uitstel aan te vatten en aan dit arron
dissement alle steun te verlenen. 

Het hoofdbestuur bevestigt bereid te zijn, de mede
werking te aanvaarden van eenieder die op eerlijke 
eervolle wijze met de Volksunie wil samenwerken in 
de voor Vlaanderen zo belangrijke verkiezingsstrijd. 

Het Hoofdbestuur verheugt zich in de grote eens
gezindheid en vastberadenheid die in de Volksunie 
op demokratische wijze tot uiting is gekomen en de 
vaste wil, de partij niet te laten ontwrichten of on
dermijnen door wie dan ook. 

Brussel, 20 februari 1965 • 

Verenigde Staten van Euro
pa, o.l.v Walter Kunnen, een 
perskonferentie gehouden om 
de doelstellingen van deze 
Beweging nader te belichten. 
Op Europees vlak werd het 
uitblijven van de oprichting 
van een federale regering en 
van de verkiezing van een bi-
kameraal parlement aan de 
kaak gesteld. Op Benelux-
vlak werden interregionale 
betrekkingen aanbevolen om 
de historische en natuurlijke 
banden tussen de verschillen
de delen aan beide zijden van 
de rijksgrens nauwer aan te 
halen. 

Waar wij de heer Kunnen 
echter niet kunnen volgen, is 
inzake zijn opvatting over het 
federeren van België in zes 

gebieden. Voor de stelling van 
de B.V.S.E. terzake schijnen 
historische argumenten te 
pleiten. Ze beantwoorden 
echter in genen dele aan de 
moderne behoeften en opvat
tingen. 

« Vlaanderen » is sinds lang 
uit de historische grens van 
het graafschap gegroeid tot 
een welomschreven, niet meer 
weg te cijferen geheel : het 
nederlandstalig deel van Bel
gië (de gebieden in Zeeuws
en Zuid-Vlaanderen laten we 
buiten beschouwing). 

De herihrlchting van Bel
gië moet geschieden op bazis 
van de Vlaams-Waalse wer
kelijkheid. Andere, «histori
sche » oplossingen zijn fik-
ties en dagdromerijen. 

MANIFESTATIE VOOR EENDRACHT 
DOOR DRS. M. COPPIETERS 

In het land van Waas is het breed 
Vlaams Front nu reeds tot stand ge
bracht : het front van een verruimde 
demokratische Volksunie. Deze vastbe
raden wil tot eendracht en dit blijk van 
politiek gezond verstand zullen de Wase 
Vlaams-nationalisten in 't openbaar be
lijden op woensdag 3 maart te St Niklaas, 
in de bioscoop « Select » op de Postlaan. 

Tegen de grendelgrondwet helpen 
geen palavers, maar alleen, krachtige 
concentratie van Vlaamsbewuste mensen 
uit alle milieus : jongeren en ouderen, 
traditionele nationalisten en meer pro
gressief gerichte jongeren. Deze bunde
ling gebeurt hoofdzakelijk rond één 
politiek urgentieprogramma :' autonomie 
voor Vlaanderen door federalisme. 

En Waasland kèn meespreken en des
noods vóórgaan ! Hoedt het niet de tra
dities van een eeuw Vlaamsgezindhei& ? 
Kwamen niet grote Vlaamse koppen uit 
het « Klein Seminarie » van St Niklaas ? 
Was het Wase platteland met zijn 
bloeiende gemeenten niet steeds een 
vruchtbaar Vlaams-nationaal gebied ? 

En naast de voortlevende Vlaams-
nationale traditie - nu nóg voortgedra-
gen door een schare integere ouderen -
trad in Waasland na wereldoorlog II een 
jong geslacht naar voor, met koele kop, 
economisch durvend en vooruitstrevend, 
gesproten meestal uit bescheiden gezin
nen van arbeiders, boeren en kleine 
middenstanders. Schitterende universi
taire studiën en opvallende onderne

mingszin gaven een waardig antwoord 
aan de alombekende arbeidszin van de 
Wase arbeiders en boeren. 

Dat bruisende Waasland moet nog 
ontsloten worden : E3-weg en dubbele 
spoorlijnverbinding tussen Antwerpen 
(rechteroever) en Gent zullen dit gebied 
tot onbeperkte economische mogelijk
heden opwekken. (Hierop wees de V.U. 
reeds vroeger in een lezenswaardige 
brosjure van Mr. J. Verniers). 

Maar dat komt niet vanzelf ! Waasland 
wacht op dynamische, bekwame en 
dienstvaardige parlementairen ! Bewezen 
de jongste gemeenteraadsverkiezingen 
niet, dat de bevolking verjonging en 
vernieuwing eiste ? 

De samenkomst van de V.U.-Waasland 
te St Niklaas wil de betekenis hebben 
van een bewust streven naar eensgezind 
optreden in een breed Vlaams Front. 
Dat wil zeggen, het harmonisqji ver
strengelen van de meest waardevolle erf
goederen uit de nationalistische traditie 
met de eigentijdse stromingen en kracht
lijnen. Dat wil dus óók zeggen : het 
samen-brengen van mensen, vari kandi
daten, die deze twee werelden en gees-
tesgesteldheden vertegenwoordigen, op 
één zelfde V.U.-lijst. Wie « vernieuwing » 
zegt en een breed front wil met de lip

pen, moet daar ook de pijn en smart van 
aannemen. Zó kan de V.U. een werkelijk 
jonge open, demokratische partij zijn. 

Deze eis van frontvorming tegen de 
grendel op onze meerderheid en op onze 
expansie stelt aan ons allemaal eisen : 
mekaar leren verdragen en, bij het op
stellen van de lijsten, alleen maar het 
succes en de toekomstige politieke 
bekwaamheid en werklust laten door
wegen. 

Want, nu, in de eerstvolgende dagen 
en weken, wordt de Volksunie door het 
kiezerskorps gemeten en gewogen. Of zij 
« te licht zal bevonden worden », hangt 
van ons af, van de ouden en de jongeren, 
van de traditionelen en van de nieuw
komers. De morele integriteit niet alleen, 
maar ook de politieke rijpheid van de 
partij wordt thans aan een nauwkeurig 
onderzoek onderworpen. Wij zijn ver
antwoordelijk ! Jammer niet over de 
grote krantenberichten... herinner u 
liever, dat de 3de Mars te Antwerpen 
geslaagd is met een scherp federalistisch 
en sociaal-demokratisch karakter, tegen 
en ondanks *de Vlaamse kranten. 

Dié revolutionaire volkswil moet her
leven. Kom kijken naar het Waasland. 
Daar wordt op 3 maart de eendrachtige 
inzet van de verkiezingsstrijd ingeluid. 
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DE VOLKSUN» 

VERLIEFD ZIJN... 
Toen Xcnirod zowat de hu\\l)are leef

tijd had bereikt, hoorde hij toesallig de 
vijze en humoristische opmerking : « De 
liefde is blind, maar ze komt door de 
ogen binnen ». Het heeft echter niet zo 
heel lang geduurd voor hij begreep dat 
de ^vijshe)d van deze uitspraak ariung 
yan het ver\ angen van het woord 
< liefde » door « verliefdheid ». Want 
de liefde is niet blind, maar helder-
7-iende. De verliefdheid is wél een ver
blindheid. En het is nodig dat die ver
blindheid niet te lang duurt. 

De verliefde mens wordt door iets 
getroffen ; wat juist, weet hij heel waar
schijnlijk zelf niet. Vraag het hem niet, 
hij heeft woorden te weinig, of te veel, 
maar zeggen kan hij het niet. Het resul
taat «ebter is er ! Van dit getroffen zijn 
gaat een gloed uit die alles verlicht, 
doet stralen... Niets onvolkomens is er 
nog : < Want alles is schoon aan u, 
liefste, geen vlek op « !... s. (Hooglied, 
4.7). 

Hoewel er weinig bekoorlijker is dan 
verliefde mensen • als men ten minste 
met voldoende zekerheid jongen en 
meisje nog uit elkaar kan houden - is de 
verliefdheid in elk normaal mensenleven 
iels voorbijgaands, het is niet eens het 
mooiste ! Want de aandacht, de toewij 
ding, de mildheid en het begrip van 
langer gehuwden is een veel diepere, 
rijkere menselijkheid ! Heeft de tijd de 
verliefden zachtjes aan of plots van hun 
verblindheid genezen, maar is de liefde 
geble\en, dan leert diezelfde tijd ontdek
ken dat de trouw de eer is \an de liefde. 
« De proef beschaamt geen trou, maer 
geeft ze een' klaerder luister » schreef 
de wijze Vondel. 

Het is natuurlijk altijd enigszins ge
vaarlijk het intieme en schoon-menselijke 
als voorbeeld te gebruiken voor iets wat 
minder intiem is, voor wat op de mark
ten en in het openbare leven gebeurt. 

Maar als het op een niet onpassende 
wijze gebeurt... als het ons begrip kan 
biibrengen... 

De Engelse kommunistische arbeider 
die niets anders leest dan zijn partijblad 
en geleid wordt door zijn grondige min
achting voor alle Duitsers, \ertelt u dat 
de meerdere miljoenen Duitsers die de 
üosl/one ontvluchten dit doen omwille 
van de Amerikaanse films en Coca-Cola ! 
Dat deze mensen daarvoor gewoonweg 
alles zouden kunnen in de steek laten, 
grote ge\aren trotseren, is voor hem 
géén argument : hij is verblind. Ziin 
partij heeft altijd gelijk. Dat de stakingen 
in Frankrijk zo v\at uitsluilend in ;le 
genationaliseerde bedrijven en in de 
overheidsdiensten plaats hebben, beslaat 
gewoonweg niet xoor de voorstander \ an 
de nationalisaties ! (Waarmee v.e met 
willen zeggen dat nationalisaties altijd 
verkeerd zouden zijn ! Integendeel ! Het 
gaat hier enkel om de mentaliteit). 

Voor de verliefde romanti.sche Vlaam
se nationalist was (of is ?) er niets 
groters, niets schoners dan het Vlaamse. 
En men sloot zich op in een verblind 
parlikularisme. ïin het is wellicht goed 
ooit eens verliefd te zijn op een poli
tieke idee, op nationalisaties, op het 
Vlaamse volk... Maar het is als elke ver
liefdheid een verblindheid, - het moet 
iets voorbijgaands zijn. Het moét toe-
wi]ding, begrip, trouw worden om stand 
te houden. Onze liefde voor ons volk, 
onze toewijding waardoor wij dit volk 
beter en schoner willen maken is geen 
verblindheid, geen verliefdheid. Zij is de 
trouw van de volwassen mens ! 

Wij vereren niet romantisch bah e of 
hele (af)goden, wij hebben niet hét 
recept voor een paradijsachtig Vlaande
ren - wij hebben enkel de helderziende 
liefde voor ons volk, de trouw waarmee 
Ave niet pas sinds eergisteren stand 
houden ! 

Nemrod. 

MIRAKEL EN MYSTERIE 

«Het Volk » heeft een le-
zersbrief opgenomen over de 
Informatie en de kommenta-
ren van dit blad in verband 
met de Volksunie. Een lezers-
brief die — het is een mira
kel ! — afkeurend is voor 
«Het Volks.. 

Het mysterie dat overblijft 
Is : hoeveel tientallen brieven 
zijn er eerst de scheurmand 
-ingegaan ? Of : hoe invloed
rijk moet dié briefschrijver 
wel zijn ? Want zelfs oud-mi-
nister Van den Dale krijgt 
geen gelegenheid, zijn woord
je in de krant te plaatsen. 
Dat is voorbehouden aan 
« Schildwacht-geesten ». 

V E R O N T W A A R D I G D 

Het B.S.P.-Bureau is te
recht verontwaardigd omdat 
in Spanje iemand gevaar 
loopt, 25 jaar na de feiten 
veroordeeld te worden voor 
wreedheden die hij tijdens de 
burgeroorlog bedreef. 

Om echter het gezond ver
stand en de eerlijkheid van 
dit Bureau te beoordelen, vol
staat één woord : de wet 
Vermeylen die, terecht of ten 
onrechte, de Lex Degrelliana 
wordt genoemd 1 

H E R R I E . . . 

Te Berchem-bij-Antwerpen 
is het de jongste weken her

haaldelijk tot incidenten en 
straatrelletjes g e k o m e n , 
waarover de bladen uitvoerig 
hebben bericht; de T.V. zond 
trouwens beelden van een 
straatrei uit. 

De beroering in deze Ant
werpse voorstad is ontstaan 
door de ongelooflijke politie
ke koehandel die daar na de 
gemeenteverkiezingen van 11 
oktober werd gesloten. 

De Volksunie en de C.V.P. 
hadden, na heel wat verwik
kelingen, te Berchem een be-
'stuursakkoord gesloten. Dit 
akkoord stuitte op hevig ver
zet van de arrondissementele 
en nationale C.V.P.; allerlei 
hogere partij-instanties en de 
heer Van den Boeynants per

soonlijk kwamen tussenbeide 
om het samengaan van V.U. 
en C.V.P. te beletten. Noch
tans waren de eisen van de 
V.U. zeer gematigd : één 
schepenzetel en het voorzit
terschap van de K.O.O. En 
onbetwistbaar strookte een 
akkoord C.V.P.-V.U. met de 
wil van de meerderheid der 
Berchemse kiezers. 

De verhouding in de nieuwe 
gemeenteraad is : 10 C-V.P.-
ers, 7 socialisten w.o. Jos Van 
Eynde, 5 V.U.-ers en 3 libe
ralen. 

. . .OM S C H E P E N -

K O L L E G E . . . 

N a d a t h e t akkoord C.V.P.-
V.U. gesloten en schrif te l i jk 
bezegeld was, ve r loochenden 
plots 4 C.V.P.-ers — w.o. b u r 
gemees ter Wou te r s — h u n 
h a n d t e k e n i n g en gooiden ze 
h e t op een akkoordje m e t de 
social is ten en de l iberalen. 

He t ongenoegen over deze 
woordbreuk was te B e r c h e m 
zo groot, d a t h e t bij de a a n 
s te l l ing van h e t n ieuw kol le
ge to t be togingen op de s t r a a t 
kwam. Aan deze be togingen 
n a m e n heel wa t C.V.P.-ers 
deel. 

Ook t i jdens de jongs te ge
m e e n t e r a a d gmg h e t er hef
t ig a a n toe. Terwij l bu i t en op 
s t r a a t een woedende menigte ' 
s a m e n g e s t r o o m d was, werd 
b i n n e n in de r a a d een h a r t i g 
woordje gesproken. 

Jos Van Eynde, vader van 
h e t akkoord tussen de P.V.V. 
de B.S.P. en de C.V.P.-over-
lopers, b r a c h t hu lde a a n b u r 
gemees ter Wouters . Men d i en t 
daa rb i j te bedenken d a t d e 
zelfde Van Eynde in 1963 a a n 
de min i s t e r een zeer zware 
s t raf en h e t on t s l ag van b u r 
gemees te r Woute r s h a d ge
vraagd, n a a r aan le id ing van 
een zaakje waarbi j h e t woord 

schr i f tverva l s ing werd g e 
f luis terd. 

V.U.-raadslid Van Dooren 
herinnerde aan «het ene 
grote nationaal-socialistische 
blad » dat Jos Van Eynde on
der de oorlog heeft willen 
uitgeven en meteen waren de 
poppen aan het dansen. 

. . .TE B E R C H E M . . . 

Na afloop van de r a a d s v e r 
gade r ing k w a m h e t weer t<rt 
e rns t ige inc iden ten op s t r a a t . 
De r i jkswacht werd o p g e r o e 
pen en a n d e r h a l f u u r l a n g 
was h e t op de Grote S t e e n w e g 
een miniatuur-s lag"veld m e t 
l i ch tgekwets t en , kapo t t e a u 
to ru i t en en rake m e p p e n over 
en weer. 

I nmidde l s heeft de B e r 
chemse C.V.P. a a n h e t a r r o n -
d i s semen t sbes tuu r de u i t s l u i 
t i ng voorgesteld van de 4 
C.V.P.-ers die h u n h a n d t e k e 
n i n g ver loochenden en m e t 
de social is ten scheep g ingen. 
Op h e t a r r o n d i s s e m e n t s b e -
s tuur , w a a r m e n s teeds g e 
s tookt heef t t egen h e t a k 
koord C.V.P.-V.U., zi t m e n 
m e t dit voorstel méér d a n 
verveeld. 

De opposi t ie in de B e r 
chemse g e m e e n t e r a a d b e 
s t a a t t h a n s u i t 5 V.U.-ers en 
6 C V P.-ei-s, die een e e n s g e 
zinde h o u d i n g a a n n e m e n en 
h e t de mee rde rhe id in de k o 
m e n d e j a r e n a l lesbehalve g e 
makke l i jk zul len m a k e n . 

Te o n t h o u d e n is vooral de 
houd ing van de n a t i o n a l e 
C.V.P. die n ie t s onver le t liet, 
t o t en m e t h e t du lden en b i l 
l i jken van woordbreuk, om t e 
be le t t en d a t C.V.P. en V.U. — 
n a a r de wil van de m e e r d e r 
heid der bevolking en der 
beide f rak t ies — zouden s a 
m e n g a a n . 

Geel s t e m m e n is rood 
s t e m m e n . En omgekeerd ! 

STUDIECENTRUM VOOR 

GEMEENTEMANOATARISSEN 
Toen na 11 oktober 1964 bleek dat de 

Volksunie en de Vlaamse lijsten een over-
•v>eldigend sukses hadden behaald, ston
den wij voor het vraagstuk van de 
vorming der talrijke nieuwe i'aadsleden. 

Nagenoeg 300 vlaamsgezinden en Volks
unieleden waren door het kiezerskorps 
belast met een verantwoordelijkheid, de 
meesten zonder dat ze zulks hadden ver
wacht. Daarmede heeft de Vlaams-natio-
nale beweging een kapitaal in handen 
van onschatbare waarde, wanneer dit 
wordt renderend gemaakt door een doel
matig gebruik. 

Nadat de Studiedienst van de Partij 
reeds enkele handige brosjuren had uit-
gege\ en over de techniek van de gemeen
teraadsverkiezingen en over de rechten 
en plichten van de raadsleden, kwamen 
de lovencfe reakties talrijk binnen. Maar 
ze behelsden niet louter lof : de grote 
meerderheid der betrokkenen vroeg om 
oprichting van een bond of dienst tot 
wie ze zich zouden kunnen richten met 
hun problemen en moeilijkheden. 

De eerste plannen werden door mij 
bekend gemaakt op de zo schitterend 
geslaagde kaderdag te Morti>el op 20 

december 1964. Zo snel mogelijk werd 
een bestuur aangesteld en samengeroe
pen. Ik ben dan ook fier het aan onze 
lezers voor te stellen : voorzitter Mr. II. 
S< hiltz (Antwerpen), sekretaris J. Torfs 
(Berlaar), leden de heren' Babyion (Roe-
selare). Evers (Overpelt), Rombaut 
(Aalst) en De Lie (Berendreclit). 

Ook de werking van het Studiecentrum 
werd vastgesteld. Deze dienst, die zoals 
reeds gemeld 300 mandatarissen bereikt 
(waaronder een 50-tal burgemeesters en 
schepenen), heeft tot taak : 

9 

1) het bezorgen van inlichtingen en ant
woorden OD technische vragen ; 
2) het beleggen van regelmatige bijeen
komsten, één of tweemaal per jaar, waar
op telkens door een deskundige een 
technisch probleem wordt belicht en waar 
gelegenheid zal zijn tot onderling kontakt. 

Aan alle betrokken personen, van wie 
we de adressen in- ons bezit hebben, werd 
persoonlijk een brief toegezonden met de 
nodige inlichtingen. Wij willen deze hier 
in het kort samenvatten : alle vragen 
dienen gericht aan het 'sekretariaat van 
het centrum. Jan Van Rijswijklaan 62 te 
Antwei-p^i (R. Degr>se). Bij ieder» 

schriftelijke vraag dient een postzegel 
van 3 fr. ge\oegd voor antwoord. Dit zal 
zo spoedig mogelijk worden gegeven. 
Daartoe kan geput worden uit een gespe
cialiseerde biblioteek, gehouden door de 
sekretaris. De interessantste onderwerpen 
kunnen regelmatig aan alle leden worden 
medegedeeld. 

Wij vragen aan onze lezers en simpati-
santen, de gemeenteraadsleden van 
Vlaamse of aanverwante lijsten, die be
lang stellen in ons centrum, in te lichten 
en hen te vragen onverwijld naam en 
adres op te geven aan het sekretariaat. 
Het is in hun eigen belang : volkomen 
kosteloos kunnen zij zo over een inlich-
tingsdienst beschikken. Het spreekt van
zelf dat de Volksunie niet anders dan 
voordeel kan opdoen bij deze werking. 

Na de aanstaande provincieverkiezingen 
nemen wij ons voor, ook de provincie
raadsleden van de V.U. op te nemen in 
het Studiecentrum. Zo zal een echte 
vereniging groeien van Vlaaras-nationale 
gemeentelijke, en provinciale mandataris
sen, in dienst van ons volk. 

E. Slosse, 

.Voorzitter VU-Sludiediett«t. 
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VENSTER OP HET B U I T E N L A N D 

In India i's enkele weleen geleden een hevige taalstrijd ontbrand die al 

ettelijke doden heeft gevergd en die de regering Shastri op haar grond-

yesten deed wankelen. Aanleiding tot dit bloedig taalkonflikt was een be

slissing, die door het Indiase parlement in 1950 met één stem meerder

heid werd genomen : na vijftien jaar onafhankelijkheid zou het Hindi de 

officiële taal van gans India worden. De termijn van vijftien jaar ver

streek op 26 janueLci jl. en volgens plan kondigde de Kongrespartij af, 

dat vanaf die datum het Hindi het Engels als officiële taal verving. 

ken. Hindi is afgeleid van het oude 
Sanskriet. Het is een archaïsche taal, 
die zich zeer lastig laat plooien naar 
de vereisten van een modern taalge
bruik met zijn uitgebreide vaktermi
nologie. De schrijfwijze van het Hin
di is helemaal anders dan die van de 

moeilijkheden groeiden uit tot een 
gewelddadig protest, vooral in Ma
dras, waar de Tamilsprekende studen
ten in opstand kwamen. Na enkele 
dagen was; de balans van de onlusten 
reeds gestegen tot een 60-tal doden 
en bijna 2.000 aanhoudingen. 

Het antwoord op deze afkondiging 
was eerr golf van protestbetogingen 
in Zuid-India. Het kwam tot bloedige 
straatrellen waarbij doden vielen; 
naar het voorbeeld van de Zuid-Viet
namese bonzen overgoten leden van 
de radikale Dravida Munnetra Ka-
zhagam — Partij voor de Ontwikke
ling van de Zuid-Indiase Talen — 
zich met benzine om zich in het pu
bliek te verbranden. In de hoofdstad 
New-Delhi dienden de minister van 
voeding Subramaniam en de minister 
van brandstof Alagesan hun ontslag 
In bij eerste-ininlster Shastri; belde 
ontslagnemende ministers komen uit 

TAALSTRIJD IN INDIA 
lam. Alhoewel Hindi de taal is van de 
leiders der Kongrespartij, spreken 
toch heel wat vooraanstaande Indiërs 
een der Dravida-talen. Zo bijvoor-

HINDI 

f^^=^ ^ VTA f> *ri 

Dravida-talen; Zuid-Indiërs vinden 
het Hindl-schrlft — dat inderdaad 
houteriger en lastiger aandoet dan 
bijvoorbeeld het vloeiende Tamll-
schrift — een bijna onoverkomelijke 
hinderpaal om de officiële taal aan 
te leren. Ook de syntaxis van de 
Noord- en de Zuid-Indische taalgroe
pen wijkt zeer sterk af. De zinsbouw 
is totaal anders, zodat er nauwelijks 
sprake is van een natuurlijk «aan
voelen > van hoe het hoort in de an* 
dere taal. Hindi kent slechts twee 

TAMIL: 

Te New-Dehli schrok de regering 
op en begon vertwijfeld naar een 
oplossing te zoeken. Veel definitiefs 
is daarbij nog niet uit de bus geko
men. Het ziet er naar uit, dat de re
gering het invoeren van Hindi als 
enige officiële taai naar een latere 
datum zal verschuiven en er wordt 
in dit verband een verdagingstermijn 
van 10 jaar genoemd. Intussen zal 
dan het gebruik van Engels of van 
Hindi fakultatief worden gesteld. 

Het is echter nauwelijks denkbaar 

«=3|iSjs:<rat i> - « ^ 0 î f̂? 4^1^ rr<r̂  l i 

Madras, waar zich het brandpunt van 
het verzet tegen het Hindi bevindt. 
Nog andere ministers boden hun ont
slag aan en Indira Ghandi, Nehroe's 
dochter en minister van voorlichting, 
moest ijlings naar het onrustige zui
den vertrekken om er de gemoederen 
te bedaren en een oplossing voor de 
taalstrijd te zoeken. 

Tot voor 26 januari 1965 was En
gels de officiële taal van India. De 
Kongrespartij heeft reeds tijdens de 
onafhankelijkheidsstrijd verklaard, 
dat het ondoenlijk was in het vrije 
India de taal der koloniale overheer
sing te handhaven. Ter gelegenheid 
van de onafhankelijkheid in 1950 
werd de knoop dan ook doorgehakt : 
er werd besloten dat aan de babelse 
spraakverwarring in het Indisch sub-
kontinent na vijftien jaar een einde 
zou worden gesteld door de Invoering 
van het Hindi als officiële taal. In 
afwachting bleef met het Engels ge
bruiken. 

In de afgelopen vijftien jaar wer
den pogingen ondernomen om het 
gebruik van het Hindi als bestuurs-
taal te verbreiden. Ondanks deze po
gingen — die trouwens op het vlak 
van het onderwijs uiterst gebrekkig 
en beperkt bleven — beheerst van
daag slechts 40 % van de Indiase be
volking het Hindi en zijn dialekten; 
slechts 30 % spreken en/of schrijven 
het zuivere Hindi. Tegenover de 190 
miljoen Hindl-sprekenden in Noord-
India staan oiaast talrijke andere 
taalgroepen, de 111 miljoen Zuid-In
diërs die een der talen van de Dra-
vida-groep spreken : het Tamil, het 
Tegulu, het Kannada en het Malaya-

beeia jjieaiueiiL ur. itaanakrishnan, 
die slechts zeer gebrekkig Hindi 
spreekt. De staatspresident bevindt 
zich dan ook sinds 26 jsüiuari in de 
ongezellige positie, ofwel zijn toe
spraken in het Engels te houden en 
zich zodoende de wrok van de Hindi-
aanhangers op de nek te halen, of
wel zijn Hlndl-toespraken te laten 
voorlezen door een minister uit het 
Noorden en zich dientengevolge bloot 
te stellen aan de protesten uit Zuid-
India. 

Nehroe heeft jarenlang getracht, de 
voorstanders van het Hindi aan te 
sporen tot kalmte en geduld. Hij 
voorzag de grote moeilijkheden die 
moesten voortvloeien uit het feit dat 
het Hindi zou opgelegd worden aan 
gans het reusachtige rijk, waar 14 
grote talen en 831 dlalektgroepen 
worden gesproken. De moeilijkheden 
bleven inderdaad niet uit : geduren
de de voorbije vijftien jaar werd ge-
leidelijk-aan de overgang naar Hindi 
in de hand gewerkt. Het gevolg is, dat 
officiële dokumenten weliswaar in 
het Hindi worden opgesteld, doch dat 
ze steeds vergezeld zijn van een ver
taling in het Engels. De autoriteiten 
te Madras kondigden trouwens aan 
dat ze alle regeringsdokumenten in 
het Hindi, die niet vergezeld zijn van 
een Engelse vertaling, naar New 
Dehll zouden terugsturen zonder er 
kermis van te nemen. 

Naast de taalgevoeligheid die voor
al de gebruikers van de Dravida-ta
len hebben tegenover het invoeren 
v&a het Hindi, komen er ook nog 
praktische bezwaren de oppositie te
gen de nieuwe offjlciële taal verster-

geslachten : mannelijk en vrouwelijk; 
Tamil heeft ook het onzijdig. 

Daarbij komen dan nog de moei
lijkheden van louter technische en 
praktische aard. In grote delen van 
India — zo bijvoorbeeld in de deel
staat Uttar Pradesh — worstelen de 
regeringsdiensten met een tekort aan 
schrijfmachines met het Hindisch 36 
letter-alfabet. 

Ta^gevoellgheM m praktisch« 

dat in de eerstkomende tien jdar zal 
lukken wat in de voorbije vijftien 
jaar onmogelijk is gebleken : het 
uitoefenen van voldoende taaldwang 
om praktisch 60 % van de bevolking 
het Hindi te doen aanvaarden. 

Het ziet er niet naar uit dat India 
vlug van zUn taalproblemen én van 
het Engels zal afgeraken. 

Toon van Over<straeten. 
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IN DE KAMER 

Verleden dinsdag kwam — uiteindelijk dan toch ! — In de Kamer de zetel

aanpassing ter sprake. Mr F. Van der Eist hield namens de Volksunie een 

verpletterend betoog, waarin hij antwoordde dat de zetelaanpassing volkomen 

ontkracht wordt door de grondwetsherziening. Uit dit zeer scherpe rekwisi-

torium tegen het regeringsbeleid en de politiek der grote partijen citeren wij 

hieronder de belangrijkste, passages. 

Gedurende vele jaren is de zetel
aanpassing een van de meest om
streden problemen geweest in ons 
politiek leven. Gedurende vele jaren 
hebben de Vlamingen voortdurend 
aangedrongen op de zetelaanpassing 
zonder dat deze verwezenlijkt werd 
en wanneer wij vandaag vaststellen. 

dat hen dit normaal toekomt inge
volge grondwettelijke bepalingen en 
democratische beginselen, dat men 
van deze zetelaanpassing een wapen 
gemaakt heeft — de regering en de 
partijleidingen — om de instemming 
der Vlamingen af te dwingen met een 
akkoord over de grondwetsherziening. 

dissementen zijn die de kiesom^ch-ij-
gen vormen, dan meen ik dit te moe
ten terechtwijzen. Want het is dui-
de"ijk dat door de apparentering, 
die mogelijk is tussen dé arrondisse
menten van eenzelfde provincie, de 
provincie wel degelijk in ons kies
stelsel een rol vervult en dat het 
daarbij logisch was met de provin
cies rekening te houden. 

Ben derde punt waarbij ik even 
wil stilstaan en waarop ik kritiek 
wil uitbrengen — en dat van meer 
be'ang lijkt — is dat in het huidige 
wetsontwerp de automatische zetel
aanpassing, dit wil zeggen zonder 
dat er een nieuwe wet nodig is," niet 
werd voorzien. Dit is zeer spijtig, 
want wij hebben in het verleden op 
dat stuk heel wat ervaring opgedaan 

"Wij weten welke moeilijkheden de 
Vlamingen steeds hebben ontmoet 
wanneer het er op aankwam een 
zetelaanpassing door te voeren. Dit 
was reeds het geval in de periode 
tussen de twee wereldoorlogen. 

In de periode na de jongste we
reldoorlog hebben wij hetzelfde be
leefd. 

. F. VAN DER ELST OVER 
ir^T^* 

4.1. i 

dat de behandeling van dit probleem 
in de Kamer gebeurt haast in de 
grootste onverschilligheid en zonder 
dat dit prob'eem nog veel belang
stelling wekt, geloof ik dat dit toe 
te schrijven is aan het feit dat de 
zetelaanpassing op dit ogenblik haar 
reële politieke betekenis totaal ver
loren heeft, dat de zetelaanpassing 
op dit ogenblik een uitgeholde vrucht 
is, zonder inhoud geworden en dat de 
zetelaanpassing door het akkoord 
over de Grondwetsherziening in een 
gans andere perspectief is komen te 
staan. 

De zetelaanpassing, of beter de 
huidige toestand, berust op de be
volkingscijfers van 18 jaar geleden 
en sedert 18 jaar werd met de evo
lutie van de bevolking geen rekening 
gehouden. Wanneer nu, na vele ver
geefse pogingen die in het verleden 
gedaan zijn geweest — en ik zou hier 
kunnen herinneren aan de initiatie
ven, genomen door de CVP, toen de
ze in de oppositie verkeerde in de 
jaren 1954 tot 1958 — wanneer dus 
op dit ogenblik dan toch een wets
ontwerp strekkende tot het doorvoe-

,ren van de zetelaanpassing in behan
deling is, dan weten wij maar al te 

^goed wat zich achter de schermen 
heeft afgespeeld. 

Men heeft gedurende lange tijd 
beweerd, dat tussen de zetelaanpas
sing en de grondwetsherziening geen 
verband bestond Nochtans heeft het 
verloop van de gebeurtenissen zeer 
duidelijk bewezen dat er een, ik zou 
bijna durven zeggen onverbreekbaar, 
verband is tussen deze twee proble
men. In de regeringsverklaring van 
2 mei 1961 werd voor de zoveelste 
maal aan de Vlamingen de zetelaan-
passing beloofd en die aanpassing 
werd aan de Vlamingen onvoorwaar
delijk beloofd, onmiddellijk nadat 
men in het bezit zou zijn van de ge
gevens van de nieuwe volkstelling. 
Welnu, tijdens deze legislatuur is 
men er toe gekomen deze belofte, ver
vat in de regeringsverklaring, afhan
kelijk te maken van een akkoord 
over de grondwettelijke waarborgen 
die aan de Walen moesten verleend 
worden ten einde tegemoet te komen 
aan hun minorisatievrees. Het is on
betwistbaar dat men van hetgeen een 
grondwettelijk en demografisch recht 
is voor de Vlamingen, iets waarvoor 
zij geen prijs hoeven te betalen om-

Op 30 juni 1964 heeft de heer 
Collard van op deze tribune uitdruk
kelijk verklaard, dat tussen de rege
ringspartijen een overeenkomst ge
sloten was, waarin voorzien werd dat 
over de zetelaanpassing niet zou ge
stemd worden in de Kommissie voor 
Binnenlandse Zaken, zolang er tus
sen de partij-voorzitters geen ak
koord tot stand gekomen was over 
de grondwetsherziening en dat er in 
openbare vergadering van de Kamer 
over de zetelaanpassing niet zou ge
stemd worden, zolang de partijkon-
gressen dat akkoord over de grond
wetsherziening niet zouden bekrach
tigd hebben. De gebeurtenissen stel
len de heer Collard volledig in het 
gelijk, want het scenario is inder
daad verlopen zoals de heer Collard 
het had aangekondigd. 

Ik zal dan nu ook zeer kort 
zijn wanneer ik hier kritiek uitbreng 
over enkele punten van het wets
ontwerp, enkele punten die, gezien 
in het perspectief dat ik zoeven ge
schetst heb, nog weinig te beteke
nen hebben. 

Een eerste punt is dan het volgen
de : in plaats van het aantal s taats
burgers, wordt het aantal inwoners 
als grondslag genomen voor het toe
kennen en verdelen van de manda
ten. Ik weet dat dit geen innovatie 
is en dat dit aansluit bij een t ra
ditie. Maar een feit is het dat hier
door ook de vreemdelingen die in 
ons land verblijven en die vroeger, 
voor de oorlog, wellicht weinig ta l
rijk waren, maar die nu door de 
evolutie veel talrijker geworden zijn 
en die de Belgische nationaliteit niet 
bezitten, die dus geen stemrecht 
hebben, dat die vreemdelingen ook 
meetellen bij het berekenen van het 
aantal te begeven mandaten en de 
verdeling 

Een tweede punt is het volgende : 
bij de verdeling van de zetels wordt 
thans geen rekening meer gehouden 
met de provincies. De overblijvende 
zetels na de eerste rechtstreekse 
verdeling gaan direkt naar de ar
rondissementen met het grootste 
overschot. Vroeger werd wei rekening 
gehouden met de provincies en wan
neer op dit ogenblik de regering be
weert dat dit ten onrechte zou ge
weest zijn, omdat de provincies in 
Ons kiesstelsel van geen belang zou
den zijn wijl het tenslotte de arron-

Het is niet zonder belang vast te 
stellen dat wij hier staan voor een 
historische wending in de stelling 
van de minimalistische vleugel van* 
de Vlaamse Beweging. In het ver
leden werden wij steeds geconfron
teerd met de stelling van wijlen 
Frans Van Cauwelaert en zijn gees-
tesgenoten en volgelingen, namelijk 
de stelling dat de Vlaamse meerder
heid door de demografische ontwik
keling uiteindelijk al haar gewicht 
in de weegschaal zou kunnen wer
pen om op die wijze tot een oplos
sing te komen voor de Vlaamse pro
blemen. Het is met die argumenta
tie dat reeds in de jaren 1920 in 
Vlaanderen de voorstanders van het 
federalisme werden bestreden en 
bestempeld als defaitisten omdat de 
aangroei van de bevolking in het 
Vlaamse land en de meerderheids
positie die daaruit voor de Vlamin
gen in het Parlement moest voort
vloeien, aan de Vlamingen de zeker
heid en de waarborg moest geven 
dat zij geen federalisme nodig had
den, maar in staat zouden zijn, dank 
zij die meerderheid, hun problemen 
op te lossen en hun invloed in de 
weegschaal te werpen. 

Maar nu wij zover gekomen zijn 
dat deze meerderheid misschien — en 
teoretisch — tot gelding zou kunnen 
komen en haar gewicht inderdaad in 
de weegschaal zou kunnen werpen, 
stellen wij vast dat de gewichten ver

valst worden en gans de traditionele 
argumentatie met één slag over boord 
wordt gegopid. Hier staan wij dart 
voor een zeer merkwaardige wen
ding omdat het, volgens mij, toch 
duidelijk is dat de Vlaamse politie
ke mandatarissen slechts schoorvoe
tend en met tegenzin hebben kunnen 
instemmen met het tot stand geko
men akkoord, waard or m onze grond
wet een bepaling zou opgenomen wor
den die onverenigbaar is met de be
ginselen van de unitaire staat. Een 
bepaling die werkelijk onzinnig is in 
het kader van een unitaire staat om
dat zij rechtstreeks indruist tegen de 
grondbeginselen zelf van een derge
lijk staatsbestel. De draagwijdte 
daarvan is zeer verreikend, zelfs ver
der dat hetgeen de Vlaamse vleugel 
van de Chris.elijke Volkspartij in het 
verleden wel heeft willen aanvaarden. 
Wij herinneren ons allen dat het 
standpunt van de vlaamse vleugel 
der Christelijke Volkspartij steeds 
geweest is dat een grendelprocedure 
slechts kon aanvaard worden nada t 
er een afdoende en definitieve oplos
sing zou gegeven geweest zijn aan de 
nog hangende Vlaamse problemen en 
dat deze grendel slechts van toepas
sing zou zijn in een welomschreven 
en beperkt aantal e e v " 

Maai op dit ogenoiik xs.annen wij 
onmogelijk, ot kan niemandr te goe
der trouw beweren dat de hangende 
problemen definitief opgelost zijn en 
dat de taalwetgeving thans definitief 
zou zijn en geen verbeteringen meer 
zou behoeven. Dit zijn beweringen 
die niemand te goeder trouw zou kun
nen of durven naar voren brengen. 
Toch aanvaardt men in de Grondwet 
een grendel in te schrijven die alge
meen is, want artikel 3bis is toepas
selijk op praktisch al de specifiek 
Vlaamse problemen, op gans de t aa l 
wetgeving, in heel haar omvang. 
Daarnaast is artikel 38bis toepasselijk 
op alle wetsontwerpen of wetsvoor
stellen, behalve de begroting. Thans 
komen wij tot de toestand dat nog 
geen 25 % van de Kamerleden een 
vetorecht in handen krijgen waar
door het hen mogelijk wordt ledere 
wetgevende maatregel nnmoeeliik te 
maken. 

Het zou m ieder geval dan toch 
wenselijk zijn geweest dat in de wet 
werd voorzien, in de toekomst de ze
telaanpassing te laten gebeuren bij 
koninklijk besluit zodat het probleem 
niet meer voor het Parlement moest 
worden gebracht om bi1 wet te wor
den eeregeld 

m een stuK dat uitgaat van een 
Vlaamse CV.P.-gespreksgroep en dat 
gewijd is aan de grondwetsherziening, 
l e e s ik onder meer : «de zetel
aanpassing verliest elke reële bete
kenis. Telkens de Walen willen, s tui
ten wij toch altijd op de dubbele 
meerderheid, het vetorecht en de pa 
riteit ». En dat is inderdaad de ware 
stand van zaken : op dit ogenblik 
zijn de gevolgen van de zetelaanpas
sing volkomen geneutraliseerd, méér 
dan geneutraliseerd, door de voorge
nomen grondwetsherziening en d0 
waarborgen aan de Waalse minder
heid, zodanig dat wij deze aanpassing 

(vervolg onderaan blz. 9)] 

Frans Van Cauwelaert : «...kinderen kopen en rijk worden, - de rest volgt vanzelf». 
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VRAAGGESPREK MET MR. TSCHILTZ v/ % 
^ l a n d a a r d "̂«iv 

<; 

In « De Standaard » van woensdag 24 dezer verscheen een uitvoerig vraagge- •' \J} 
sprek van een Standaard-redai^teur met mr Hugo Schiltz. De heer Hugo Schiltz, a " C ^ ü ^ 
die tot aan de voorbije gemeenteraadsverkiezingen als onafhani^elijk mandataris ^ W v ^ ' x ' C ^ 
zetelde bij de C.V.P.-fraktie in de Antwerpse gemeenteraad en die op 11 oktober ^^'^'^ • ^ J y t ^ ^ ' ^ ^ ^ 
als kopman op de Antwerpse Volksunielijst met meer dan 4.600 voorkeurstem- CV^^i^i 
men werd verkozen, is uiterst goed geplaatst om een oordeel te vellen over -̂  ^ ^ Ö ^ 
de onderhandelingen tussen de Volksunie en de groep Roosens-Verrept-Bour- ^ Q K 
geois. Hijzelf kwam onlangs tot de Volksunie in het kader van een brede front- « ^ ^ A^tTiJrA 
vorming; hij was daarenboven voorzitter van de onderhandelingskommissies ^ f e o 1 2 1 1 1 0 . d . J Q ' l ^ 
die de besprekingen met de zgn. « Vlaamse Demokraten » voerde. We geven Q ^ 
hieronder de tekst van het vraaggesprek met « De Standaard », inklusief de "^r^ 
inleiding, integraal \yeer. 

D e mis lukking v a n de onder

hande l ingen tussen de Volksun ie 

en de zg. V laamse D e m o k r a t e n is 

mee r d a n een gewoon pre-elekto-

raal incident ; he t h o u d t ve rband 

m e t een ontwikkel ing in de V l a a m 

se beweging , die dieper reikt, vér

s t r ekkende gevolgen k a n hebben 

en voorzeker nog niet t en einde is. 

D a a r o m hebben wij m r . H u g o 

Schiltz, frciktieleider v a n de Volks 

unie in d e A n t w e r p s e gemeen te 

raad, die de onderhandel ingen na 

m e n s de Volksunie voorzat , ver

zocht he t s t andpun t v a n zijn part i j 

m.b . t . de « f ron tvorming )> nader 

toe te l ichten. 

— De VU heeft in jongste tijd her
haaldelijk verklaard bereid te zijn 
tot de vorming van een breed elekto-
raal front met het oog op de verkie-
Eingen en de grondwetsherziening ? 

— Ja, in alle arrondissementen 
s taat de partij open voor nieuwe kan
didaten. Hoewel bij de gemeente
raadsverkiezingen gebleken is dat wij 
met ons eigen politiek personeel een 
doorbraak kunnen afdwingen, ruimt 
de partij toch plaatsen in voor nieu
we kandidaten. De toetreding van 
Maurits Coppieters is daarvoor ken
schetsend 

— Te Brussel schijnen de dingen 
wel enigzins anders te liggen ? Men 
beweert dat de frontvorming daar 
mislukt is ten gevolge van de weiger
achtige houding van het hoofdbestuur 
van de Volksunie. 

— Ik kan dit met grote stelligheid 
tegenspreken. Reeds in oktober 1964 
zei het hoofdbestuur bereid te zijn 
ieder redelijk en eerlijk voorstel tot 
frontvorming welwillend te onderzoe
ken 

üen kommissie werd aangeduid die, 
onder mijn voorzitterschap, bestond 
uit personen die veel belang hechten 

(vervolg van blz. 8) 
ongetwijfeld zullen en moeten goed
keuren.,. 

De h. Claeys : Toch ? 
De h. Van der Eist : ...maar dat wij 

het zullen doen zonder geestdrift om
dat wij weten,... 

De h. Claeys : Ge mist daartoe de 
pioed ! 

De h. Van der Eist : ...mijnheer 
Claeys, dat wij bedrogen zijn, door 
U, ja, Mijnheer Claeys, en door uw 
vrienden en dat het Vlaamse volk 
zich daarvan ook terdege bewust is 
en in de toekomst zal blijken hoezeer 
er gemanoeuvreerd is geweest om de
ze zetelaanpassing zinledig te maken. 

Ik herhaal : het is het ogenblik 

aan een frontvorming te Brussel. Dit 
wees op de eerlijke wil onx te onder
handelen met de groep Roosens - Ver-
rept - Bourgeois die zich onder de 
naam «Vlaamse Demokraten» als 
koalitiepartner aandiende. Het spreekt 
echter vanzelf dat de V.U. krachtens 
haar ervaring, organizatie en Brussels 
mandaat , het kernstuk moest'blij ven 
van elke koalitie. Bovendien mocht de 

frontvorming niet eenzijdig zijn; ze 
moest een zo groot mogelijke bunde
ling betekenen van alle Vlaamse 
krachten uit de verschillende strek
kingen. 

VLAAMS FRONT 

— Heeft de partijvoorzitter vroeger 
niet verklaard dat zijn partij bereid 
was op te gaan in een breed Vlaams 
front en is dit niet in strijd met wat 
U zegt over de rol van de V.U.* als 
kernstuk van een koalitie ? 

— Niet naar mijn mening. Ten t i j 
de van Hertoginnedal werd gehoopt 
dat een min of meer belangrijk aan
tal Vlaamse parlementsleden uit de 
grote partijen zich zouden losmaken 
uit hun unitair partijverband. Een 
hergroepering van de politieke krach
ten in het teken van een Vlaams ver
zet, scheen tot de mogelijkheden te 
behoren. In dat geval zou de V.U. zich 
totaal ingeschakeld hebben. Van het 
ogenblik echter dat deze hoop ijdel 
bleek en dat, na de betoging te Ant
werpen in oktober 1963, het Aktieko-
mitee begon af te brokkelen, was het 
duidelijk dat alleen de V.U. nog het 
verzet kon belichamen, en dat front
vorming enkel rond deze partij nog 
mogelijk was. Wat zich de jongste 
maanden te Brussel afspeelde, kan 
niet op één lijn worden geplaatst met 
de mogelijkheid die zich na Herto
ginnedal aftekende. 

nog niet om over die grondwetsher
ziening te spreken maar het verband 
tussen de twee, — de grondwetsher
ziening en de zetelaanpassing — is 
onmiskenbaar en het was onmogelijk 
hier over de zetelaanpassing te han
delen zonder het verband aan te to
nen. Wij zijn geen negativisten en wij 
staan niet negatief tegenover de pro
blemen waarvoor deze samenleving 
en deze Staat zich geplaatst zien. 
Maar ik vraag mij af waar men het 
recht haalt om een positieve oplos
sing, zoals het federalisme er een is, 
zonder meer af te wijzen en de voor
standers van die formule verdacht te 
maken. Dat is iets dat ik niet aan
vaard ea niet kan aanvaarden. 

— Hoe moest dan, volgens U, de 
frontvorming te Brussel worden op
gevat ? 

— Ik wijs er vooreerst op, hoe on
gewoon het is dat een politieke partij 
haast op voet van gelijkheid gaat on
derhandelen met personen die zich 
aanbieden als woordvoerders van een 
pas opgerichte groep, waarvan nie

mand de juiste samenstelling en in
vloed kent» Dit is het beste bewijs dat 
de V.U. eerlijk bereid was een front te 
helpen vormen, met dien verstande 
dat het zo breed mogelijk diende te 
zijn : dit laatgte hebben onze ge
sprekspartners jammer genoeg niet 
begrepen. 

— Mag daaruit worden afgeleid, 
dat uiteindelijk principiële tegenstel
lingen de onderhandelingen hebben 
doen mislukken ? 

— Zeker niet. Vrij spoedig bleek in 
de kontaktkommissie, dat onze ge
sprekspartners het programma van de 
V.U. volledig konden onderschrijven, 
zodat men tot een duidelijk princi
pieel akkoord over de inhoud en de 
vorm van het verkiezingsbondgenoot
schap geraakte. Dit akkoord werd 
door het Hoofdbestuur bekrachtigd, 
en dit met een zeer grote meerder
heid. 

Aanstond daarop werd een nieuwe 
kommissie opgericht, andermaal on
der mijn voorzitterschap, om het ak
koord om te zetten in een konkrete 
elektorale formule. Dan zijn de moei
lijkheden begonnen. 

BETWISTING 

— Dus in verband met de samen
stelling van de lijsten ? 

— Ongetwijfeld. De V.U. ging ervan 
uit dat de gesprekspartners alleszins 

r "^ 

Het blijft mijn rotsvaste overtui
ging dat de toekomst zal uitwijzen 
dat er voor dit land en voor deze 
Staat maar één uiteindelijke oplossing 
zal overblijven en dat dit een fede
rale struktuurhervorming zal zijn 
met een grondwetsherziening die er 
zou toe leiden, een werkelijke oplos
sing te geven aan het probleem van 
het samenleven van Vlamingen en 
Walen. Die oplossing zouden wij met 
veel genoegen en met veel entou-
siasme kunnen bijtreden en steunen. 
Maar een grondwetsherziening die er 
moet toe leiden de Vlaamse meerder
heid in dit land te muilbanden en 
machteloos te maken, daartegen moe-
tea wij ons met alle kracht verzetten. 

moesten kunnen beschikken over één 
vast mandaat en dat ook aan verdere 
interessante elementen een goed uit
gangspunt voor latere politieke aktie 
moest worden geboden. Vanzelfspre
kend vroegen wij dat het zekere man
daat zou aangeboden worden aan de 
kandidaat met de grootste elektorale 
mogelijkheden. 

Anderdeels moest on een eventuele 
front'ijst ook ruimte zijn voor kandi
daten uit andere milieu's, ten einde 
het front inderdaad zeer breed te ma
ken. Deze bekommernis kwam tot u i 
ting in het publieke aanbod dat het 
Hoofdbestuur met een zeer grote 
meerderheid formuleerde. 

Wij hebben echter tijdens de on
derhandelingen moeten vaststellen 
dat de Vlaamse Demokraten aan
spraak maakten op praktisch alle 
nieuw-verkiesbare plaatsen, wat neer
kwam op het tegenovergestelde van 
onze bedoelingen, nl. een verenging in 
plaats van een brede frontvorming. 

— Heeft het publ'eke aanbod van 
de V.U., met toewijzing van plaatsen 
aan met name genoemde personen, 
het de gesprekspartners niet onmoge
lijk gemaakt tegenvoorstellen te for
muleren ? 

— Neen, want de besprekingen zijn 
niet afgesprongen NA, doch VOOR de 
vergadering van het Hoofdbestuur van 
13 februari waar het aanbod gefor
muleerd werd. 

De ochtend van die dag hebben de 
gesprekspartners hun voorstellen 
schriftelijk bevestigd en die voorstel
len hielden geen rekening met de be
kommernissen van de V.U. De Vlaam
se Demokraten eisten een onmiddel
lijk antwoord. Ik heb hen daarop ge
zegd, dat hun eisen neerkwamen op 
het uitsluiten van V.U.-kandidaten 
voor alle nieuw-verkiesbare plaatsen, 
wat onaanvaardbaar was. Wij hadden 
het daarbij kunnen laten, maar het 
Hoofdbestuur heefti nog een uiter&te 
poging gedaan om een oplossing te 
vinden. Het ging daarbij uit van de 
veronderstelling dat, waar de publie
ke opinie de mogelijkheid kreeg om te 
oordelen over de redelijkheid en de 
politieke evenwichtigheid van zijn 
voorstel, de gesprekspartners uitein
delijk tot een realistisch politiek in
zicht zouden komen en het aanbod 
aanvaarden. 

ONTGOOCHELD 

— Wat denkt U over de ve»'Vi«"ng 
van de groep-Roosens ? 

— Zij heeft ontgoocheling verwekt, 
vooral bij de jongere, vooruitstreven
de elementen van de Volksunie, die 
het voorstel van het Hoofdbestuur 
hebben toegejuicht. 

— Blijkt uit de houding van kamer
lid Deconinck niet, dat de meningen 
in de partij verdeeld zijn ? 

— Dat is te sterk uitgedrukt. Alle 
bevoegde partij-instanties, ook de 
Brusselse, hebben zich met een zeer 
grote meerderheid achter het Hoofd
bestuur geschaard. In het Hoofdbe
stuur zelf werd de beslissing geno
men met 44 stemmen tegen 3 bij 3 
onthoudingen. 

Mr. Deconinck, die formeel beloofd 
had zich bij de beslissing van de de-
mokratische meerderheid neer te leg
gen en deze beslissing mede te zullen 
verdedigen, desolidarizeerde zicli 
reeds de volgende dag publiek van het 
partijstandpunt. Geen enkele politie
ke partij zou zich in dergelijke om
standigheden ervan kunnen onthou
den, sankties te treffen. 

Het Hoofdbestuur heeft er zich toe 
beperkt het kamerlid enkel in zijn 
funkties te schorsen; het sloot hem 
niet uit, omdat de gewetensvraag over 
het verbreken van de band met de 
partij uiteindelijk door hemzelf al
leen dient te worden beantwoord. 

WAAROM GEEN FRONTVORMING? 
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DE REGERING VAN DE SOCIALE AFBRAAK 
Sedert deze regering aan het bewind k wam, werden bijna aJle levensnoodza
kelijke produkten en diensten duurder en dikwijls op een zeer gevoelige wijze. 
De voorbeelden liggen maar voor het grijpen : brood, boter, margarine, melk, 
kaas, vlees, suiker, koffie, bier, sigaretten, steenkolen, huurprijzen, spoorweg-, 
t ram en bustarieven, post- en telefoontarieven, dag- en weekblad, radiotaks, 
autoverzekeringstarieven en noem maar op, werden (dikwijls meerdere ma
len) «aangepast». 
Hoe belangrijk deze « aanpassingen » waren, moge blijken uit bijgaande tabel 
met de verhogingen, die sedert het aantreden van deze regering (april 1961) 
doorgevoerd werden. 

Brood 
Rijst 
Entrecote 
Stoofvlees 
Kookviees 
Kalfsragout 
Varkensrib 
Ham 
Melk 

:+• 
;+ 
;+ 
:+ 
'+ 
_ j _ 

+ 
+ 
+ 

17.3 % 
26.7 % 
31,5 % 
26,0 % 
24.0 % 
28,2 % 
12.1 % 
16,1 % 
18.4 % 

Kaas 
Boter 
Suiker 
Jam 
Koffie 
Bier 
Aardappelen 
Herenkostuum 
Overhemd 
Onderlijfje 
Werkbroek 
Keukenhanddoek' 
Oweil 
Magere kolen 
Sigaretten 
Electriciteit 
Dagbladen 
Vervoer 

[+ 
'+ 
+ 

r+ 30,3 % 
;+ 22.8 % 
1+ 18,2 % 
[+ 10.0 % 
[+ 11.9 % 

6,3% 
12.4 % 
13,0 % 

+ 11.4 % 
;+ 10,8 % 
;+16,1 % 
'+ 13,6 % 
:+10,4 % 
[+ 15,5 % 
f+ 12.5 % 
•+ 7.5%' 
+ 40,0 % 
:+ 30,1 % 

Voorzeker, elke periode van hoog-
konjunktuur gaat gepaard met een 
zekere prijsinflatie. Zulks neemt niet 
weg dat de prijsstijging had kunnen 
beperkt worden. 

Inderdaad : 

I— een gedeelte der verhogingen be
rust op maatregelen in de overheids
sector (verhoging van spoorweg-, 
t ram- en bustarieven, post- en tele
foontarieven, radiotaks enz.), welke 
mits een doelmatig beheer en uit
schakeling van misbruiken hadden 
kunnen vermeden of gemilderd wor
den-
— de regering trof in haar chronische 
geldnood bepaalde beslissingen (ver
hoging overdrachttaks, leningen in 
het buitenland, enz.), die de prijsstij
gingen in de hand werkten; 
— indien komaf ware gemaakt met 
de sinds lang aangekondigde politiek 
tot sanering van de distributie, dan 
ware de verbruiker minder scherp ge
troffen door de (dikwijls onafwend
bare) verhoging van de producenten
prijs o.a. voor landbouwprodukten. 

En alsof dit alles nog niet genoeg was, 

'— deinsde de socialist Spinoy er niet 
voor terug de index der kleinhandels
prijzen te bewerken en zelfs te ver
valsen o.a door prijzen van produk
ten die de index beïnvloeden te blok
keren, terwijl andere prijzen worden 
vrijgelaten (een uit de vele voorbeel
den : in januari 11. werden alle con
serven duurder behalve de in de in
dex openomen erwtjes in blik) met 
het gevolg dat de bezoldigingen, pen
sioenen, kinderbijslagen, enz. (gekop
peld aan de index) van honderddui
zenden landgenoten met vertraging 
werden aangepast; 
— kwam van de zo noodzakelijke her
vorming van deze index niets in huis. 
De aanpassing van bezoldigingen en 
sociale vergoedingen hangt nog al
tijd af van een kleinhandelsindex, 
die geen getrouw beeld geeft van de 
stijging der levensduurte. Talrijke 
produkten (o.a. groenten) en diensten 
(o.a. huishuur), die scherp in prijs 
stegen, zijn niet in de huidige index 
opgenomen. Deze laatste is bovendien 
niet gewogen, t.t.z. houdt geen reke
ning met het belang dat de onder
scheiden produkten en diensten in het 

huishoudelijk budget vertegenwoor
digen. 
— legde de staat beslag op een steeds 
belang'-^ jker deel van de loonaanpas-
singen verooizaakt aoor de stijging 

beschikken over een bijkomend pen
sioen, door vrijwillige bijdragen ge
vormd; 
ei de afschaffing van de aftrekbaar
heid der belastingen; 

van de index, gezien de aanslagvoe
ten der belastingen nog steeds niet 
gekoppeld werden aan de index
schommelingen. In het vooruitzicht 
van de verkiezingen werd bij de laat
ste jaarwisseling wel een zekere aan
passing doorgevoerd. Deze komt ech- ' 
ter veel te laat, is overigens in de 
meeste gevallen slechts toepasselijk 
op de inkomsten van 1965 en het be
treft daarenboven een eenmalige in
dexatie (geen automatische koppe
ling aan index). 

Deze reeds indrukwekkende inven
taris van dè aftakeling van onze 
koopkracht kan nog worden aange
vuld met 
— de verhoging van de sociale lasten 
(verhoging van loongrens en bijdra
gepercentage), 
— een verzwaring van de belasting
druk voor honderdduizenden landge
noten ingevolge 
1. een fiscale hervormin-g, welke o.m. 
voorziet in 
a) de wederinvoering van de samen
voeging van de inkomsten der echt
genoten ; 
b) de globalisatie van het inkomen 
van talrijke gepensionneerden die, 
naast hun wettelijke pensioen, nog 

d) de taxatie van roerende inkomsten, 
die Vroeger van belastingen vrijge
steld waren (intresten op staatsfond-

sen en inkomsten uit bankdeposito's," 
e) de verhoging van de aanslagvoet 
op andere roerende inkomsten ( in
komsten uit spaartegoeden, de in te 
resten op obligaties van parastatalo 
instellingen, enz.). 
2. een uitbreiding van de gemeente
lijke fiscaliteit (invoering van een 
gemeentelijke inkomsten- en ver
keersbelasting), waardoor het voor
deel dat talrijke belastingplichtigen 
van de lagere inkomstencategorieën 
uit de fiscale hervorming haalden, 
geneutraliseerd werd 
3. een verhoging van de grondbelas
tingen l.v.m. de kadastrale perekwa-
tie en « aannassing» der opcentie
men. 

En men zou zo verder kunnen gaan 
met de verhoging van de intresten 
van hypothecaire leningen, de af
schaffing van de automatische pere-
kwatie der pensioenen van een groot 
deel van het personeel van staat en 
ondergeschikte besturen, enz. 

Wat blijft er in die omstandigheden 
nog over van de verhoging der pen
sioenen, kinderbijslagen, werkloos
heidsvergoedingen en de aanpassing 
van de wedden der staatsambtenaren, 
waarmee deze regering zo hoog op
loopt ? Niets. 

Het besluit ligt dan ook voor de hand : 

H O N O R E G E P L U I M D heeft er genoeg van. 

Op 23 mei stemt hij voor de V O L K S U N I E . 

D E V O L K S U N I E E I S T 

— een krachtdadige strijd tegen de levensduurte door 
verlaging van de overdrachtstaks. 
bezuinigingen en een doelmatig beheer der staatshuishouding, 
maatregelen ter sanering van de distributiesector, enz. 

— de koppeling van bezoldigingen en sociale vergoedingen aan een nieuwe 
Index, welke getrouw beeld geeft van de kosten van levensonderhoud en 
de werkelijke stijging van de levensduurte weerspiegelt (geen geknoei 
meer met de index). 

— de koppeling van de fiscale barema's aan deze index. 

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

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

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

200 SPECIALISTEN 
— RUIMSTE FINANCIERING EN WEERGA

LOZE SERVICE. 

WILRIJK. PKINS BOUOEWUNLAAN, 323. TH. 4f.».30 
ANTWERPEN, SCHUnERSHOFSTRAAT. 19. TEl. ilMM S 
GENT, ONDERBERGEN, 43. TEl. (O?) 25.1?.2J 
GENK, MOLENSTRAAT, 3t. TEl. (011)544.0 
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LA'S TE ANTWERPEN - GENT - GENK i Bsuwfijdingen 
EN HUN RANDGEMEENTEN 1 "*""« building blad van het j 
VERKAVELINGEN TE: EDEGEM - | Algemeen Bouwbedrijf Kunnen ^ 

MORTSEL - DESTELBERGEN - KON- | ! ^ ï ^ ^ ; ; ^ ° | ^ f S " ü " r a l l l i 
UCH . GENK - SCHOTEN e.a. m}°ZT.""!I"^"l. \ 
GEEN SERIEBOUW ! STEEDS ORIGI- 1 ^^^^ \ 
NELE ONTWERPEN VOLGENS UW | ""^'' \ 
WENSEN. EISEN EN PERSOONLIJK- i *«"" = 1 
HEID. I —^ I 
WIJ BOUWEN OOK OP UW g Hondtekening : \ 

GROND i 
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KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KLTLTUUR -KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KULTUUR 

WARD HERMANS: 

"NET LAND VAN ONAN }} 

Ward Hermans heeft in zijn leven heel wat werken geschreven — geënga
geerde, « koortsige » werken waarbij de literaire bekommernissen in het niet 
verzonken bij het ideologisch, politiek en sociaal engagement van de schri j
ver. Alhoewel onbekend en onvermeld in het enge kringetje van de officiële 
literatuur, is Hermans reeds tientallen jaren een vinnig pamflettist, wiens 
talent bv. in het Frans taalgebied niet zo onopgemerkt zou zijn gebleven had 
hij in het Frans geschreven. 

De literaire doorbraak kwam, toen 
Ward Hermans reeds 65 jaar was, 
met zijn eerste roman « Jan Van 
Gen t» . We vermelden uitdrukkelijk 
zijn leeftijd daarbij om er op te wij
zen dat de oppositionele politicus — 
want dit was Ward Hermans zijn he
le leven lang — vaak groter offers 
brengt dan men kan vermoeden; het 
Is o.i. niet twijfelachtig dat Hermans 
zich — kalmpjes op zijn pantoffels 
aan de huiselijke schemerlamp — in 
de loop van zijn leven heel wat roem 
én centen had kunnen bijeenschrij-
ven. Hij had er nooit de tijd en de 
ambitie voor : hij « engageerde » zich. 

« Jan van Gent > — een eersteling 
op 65 jaar — was een hoge worp. Het 
boek prijkte maandenlang bovenaan 
de best-sellerlijst van een der groot
ste Vlaamse boekhandels-met-filia
len. Het is een literair én een doku-
mentair werk geworden, waaraan 
niemand nog kan voorbijzien. In een 
meesterlijke verteltrant borstelde het 
een brede kroniek van drie generaties 
In de Vlaamse Beweging, tussen de 
dramatische perioden van de eerste 
en de tweede wereldoorlog. 

« Het Land van Onan » is geen 
voortborduren geworden op het s t ra-
mijn van « Jan van Gent ». Het nieu
we werk van Hermans verenigt in 
zich de oude pamflettaire kracht van 
de auteur en de in « Jan van Gent > 
voor het eerst betoonde meesterlijke, 
krachtige en vlugge verteltrant. Het 
is geen roman, het is geen pamflet; 
het neemt in het werk van Hermans 
én in onze letterkunde een zeer aparte 
plaats in. 

Hermans zelf noemt het een dan-
teske tocht door de Hades van de mo
derne samenleving ; de gevangenis. 
Het «Land van Onan» is het land 
waar geen vrouwen zijn, waar de on
vruchtbaarheid absolute wet is en 
waar uiteindelijk slechts één enkele 
leer wordt onderwezen : die van de 
haat . « Niemand kwam er ooit beter 
uit dan hij er in gings>, zegt Ward 
Hermans. 

In dit land van de haa t zitten niet 
alleen opgesloten de gevangenen, 
maar ook hun bewakers, hun mees
ters en zij die recht spraken ,vonnis-
ten en halsrechtten : de cyclopen. 
Deze naam ontleent Hermans aan 
het eenogige spionnekijkertje in ie
dere celdeur van de gevangenissen. 

Het verhaal wordt gedragen door 
de hoofdfiguur Torre, 'n musicus die 
onschuldig veroordeeld werd en die 
in de gevangenis de verontwaardigde 
waarnemer wordt van een sisteem 
dat de mens uiteindelijk verlaagt tot 
beneden iedere menselijke grens. 
Wat Torre ziet en zegt, wat Torre 
uiteindelijk uitschreeuwt, het is Ward 
Hermans zelf : de Ward Hermans die 
we kennen uit zijn scherpste pam
fletten, de oude vechtjas die in een 
leven langsheen soms kronkelige pa
den in essentie steeds gebleven is een 
groot zoeker naar en verdediger van 
de menselijke waardigheid. 

Degenen die het houden bij de « li
te ra tuur» , zullen wellicht niet hoog 
fliplopeu met «Het Land van Onau > 

dat vaak veel meer betoogt dan ver
telt, dat op iedere bladzijde en in ie
dere lijn getuigt veel meer van een 
werkelijke sociale en menselijke be
wogenheid dan van de bekommernis, 
die bewogenheid nu ook eens « fijn » 
te zeggen. 

Maar al wie een bloedwarm ge
schreven menselijk dokument wil le
zen, wie bereid is zich op het gewe
ten te laten trappen én zich te doku-
menteren over een van de ergerlijk
ste uitwassen van onze maatschappij, 
voor wie het artistiek verantwoorde 
engagement van een schrijver geen 
beletsel is maar een aansporing — 
aansporing tot het eigen geweten —, 
aan al diegenen raden we zeer sterk 
« Het Land van Onan > aan. 

De repressie, die Ward Hermans 
bracht tot het schrijven van «Het 
Land van Onan», vormt eigenlijk 
maar aanleiding en aanloop tot dit 
boek, waarin de gevangene — ano
niem, politiek, gemeenrechtelijk, 
schurk, onschuldige of mislukkeling 
— de centrale figuur is : een mense
lijk wezen dat door een onmenselijk 
sisteem geestelijk en lichamelijk 
wordt vermoord. 

Ward Hermans - « Het Land van 
Onan, Cyclopië » - 360 biz., g êb. - 175 
fr. - Uitgeverij De Goudvink, Antwer
pen (1964). 

HARRY WILDE: 

TONEEL TE BRUSSEL 
Dat de eerste variétéshow, die in 

de Folies-Bergère werd gegeven, een 
goede weerklank heeft gevonden, be
wees de grote opkomst voor de pre
mière van de tweede show, die thans 
wordt vertoond en zeer gunstig werd 
onthaald. 

Beide shows hebben bewezen dat de 
Vlaamse kleinkunstenaars hun man 
kunnen staan, en ook dat de direktie 
gelukkig en voorgoed van de zgn. 
« volksstukken s» heeft afgezien. 

Treden ditmaal op : Hilde en Mar
leen, de zingende tweelingzusjes — 
fris, jeugdig en lief; « The Strangers » 
— vol ritme en plezierige zetten; Ma-
thilde en Hippoliet van de Schippers-
familie, die ook de gunst van een 
deel van het publiek genieten, maar 
niet boven het armtierige peil van de 
«Schipper» geraken; Kalinka — 
plankvaste vedette van het lied, vol 
zwier en leven, en de op dreef zijnde 
Jef Burm, zoals we hem allen kennen 

en waarderen -Een vJek op het geheel 
is het optreden, in een twistwedstrijd, 
van kinderen rond de 8 jaar, die op 
dit late uur beter te bed zouden lig
gen. 

Deze show gaat tot en met 28 dz. 
Dan volgt de operette : «Waarom 
lieg je, cherie ? *. 

OPROEP 

We vestigen er nogmaals de aan
dacht op, dat we thans over vier 
Vlaamse schouwburgen te Brussel be
schikken, elk met eigen genre : de 
K.V.S., de Beursschouwburg, de Folies-
Bergère en het Brussels Kamertoneel 
(aan de Baziliek). 

Deze vier schouwburgen, die een 
werkelijke plaats alhier hebben ver
overd, voeren een fiere presage- en 
aanwezigheidspolitiek, die daadwer
kelijk dient gesteund : dit is plicht 
voor ons allen. 

" D E P O L I T I E K E M O O R D " 
«De politieke moord », het derde werk van de in 1899 in Saksen geboren free 
lance journalist Harry Wilde, is een interessant boek. De meeste ons bekende 
politieke moordaanslagen van de voorbije honderdvijftig jaar — op Lincoln, 
op Kennedy, op Boris III van Bulgarije, op Raspoetin, op Walther Rathenau 
e.a. — worden er in verteld aan de hand van een overvloed van gegevens. 

Zeer terecht stelt de uitgever, in 
de flaptekst van de omslag, dan ook 
vast dat « geen misdadigersroman op
windender en spannender kan zijn ». 

Maar daarmee zijn, naa r onze me
ning, de pozitieve kanten van het 
werk voldoende belicht. Het boek 
vertoont inderdaad een reeks scha
duwzijden en zwakheden die er in 
niet geringe mate oorzaak van zijn 
dat deze 352 blz. tellende publikatie 
niet datgene geworden is wat het had 
kunnen zijn. 

De tekst laat zich weliswaar tame
lijk gemakkelijk lezen, maar toch niet 
zo vlot als men het zou wensen. We 
deden in dit verband de indruk op 
dat zulks minder aan de vertaler — 
Pieter Grashoff — te wijten is dan 
aan de oorspronkelijke duitstalige 
tekst van «Der politische Mord ». 

Dat brengt ons meteen bij een 
tweede bezwaar dat we tegen het 

boek kunnen formuleren. Na lezing 
kan men zich inderdaad niet ont
doen van de indruk dat de schrijver 
zich weliswaar een enorme inspan
ning getroost heeft om zoveel moge
lijk gegevens over zijn onderwerpen te 
verzamelen, maar dat hij anderzijds 
op heel wat bladzijden juist in deze 
vloed van gegevens dreigt te verdrin
ken. We willen niet beweren dat een 
boek als « De politieke moord » op de 
eerste plaats een roman dient te zijn. 
We houden er echter aan dat een 
verhaal een verhaal zou blijven, even
wichtig opgebouwd, met weglating 
van alle niets terzake doende gege
vens, met desnoods een beschrijving 
van de historische achtergronden, 
maar in alle geval met een recht naar 
zijn doel gaande tekst. 

Een meer verantwoorde selektie 
van de ter beschikking staande ge
gevens zou ten andere verhinderd 

hebben wat nu op heel wat plaatsen 
gebeurt : dat de lezer, alle hem ver
strekte gegevens ten spijt; het ver
haal slechts met moeite volgen kan 
omdat hij de tel kwijtraakt bij die 
stortvloed namen, instellingen, per
soonlijke en staatkundige verhoudin
gen en soortgelijke bij het verhaal 
betrokken elementen. Het hoofdstuk 
« Boris III van Bulgarije » is van dit 
laatste het sprekendste voorbeeld. 

Zeer veel gegevens sluiten daa ren- ' 
boven het oppervlakkig benaderen 
van een onderwerp niet uit. Ook dit 
is een bedenking die we ons gemaakt 
hebben tijdens de lezing van het hier 
besproken werk. 

Desondanks echter willen we Harry 
Wilde's boek bij onze lezers aanbe
velen. Het is, ondanks alles, interes
sant en het geeft een kijk op de ge
schiedenis vanuit een enigszins on
gewone gezichthoek. Ondermeer 
hierom dus •: aanbevolen L 

Harry Wilde : « De politieke moord » 
- uitgr. De Boekerij nv Baarn - voor 
Belg îë : uitg. De Goudvink Autwer-

. pen - 352 blz. - 240 fr. 
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PERS-
SPIEGEL 

De aangekondigde zetelaanpassing die 
Aeze week werd besproken in de kamer kon 
geen grote geestdrift meer wekken in de 
Vlaamse kranten. 

Onuitgesin-oken weten zij dat door de be
geleidende grondwetsherziening ons een 
kleedje wordt aangepast. De vis wordt te 
duur betaald. 

De pal tijkongressen bleven in de week
bladen nog naebben, evenals de deining in 
liet arr. Brussel in Vlaamse kringen. Dei
ning tJie wordt opgeblazen tot een storm. 
In bepaalde bladen tot een " fascistische » 
•torm aan de Belgische horizon. 

DB GAZE T 
De vanaf 1954 reeds beloofde en noodza

kelijke zetelaanpassing laat een wrange na
smaak na. Vlaanderen betaalt de zetels 
« door zijn vele kinderen » zwaar. 

« Als er geen nieuwe klink in de kabel 
kamt, zal de Kamer deze week dan toch 
eindelijk de wet over de zetelaanpassing 
goedkeuren. Met wat goede wil, kan de Se
naa t dat ook voor het einde van de maand 
maart , en daarmede zal er dan een grond
wettelijk recht worden geëerbiedigd, wat al 
Jarenlang (hoeveel jaren eigenlijk?) werd 
beloofd en een belofte bleef. 

Dat lange wachten maakt de mensen 
kieskeurig en misschien is het een beetje 
daarom dat de aangekondigde zetelaanpas
sing zo weinig geestdrift verwekt. Of is het 
omdat dit grondwettelijk recht toch werd 
gekoppeld aan de gi-ondwetsherziening en 
pas ingewilligd mag worden na goedkeu
ring van het akkoord, waarbij Vlaanderen 
via de waarborgen verliest wat het door de 
zetelaanpassing krijgen zal? » 

1 
• 
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Volksmacht 
Kan als spreekbuis dienen voor al het 

pseudo-Vlaams entousiasnie na de partij-
kongressfn van CVP en BSP. Wat is in de 
Volklsmacht der oudere fierheid gezakt! Het 
is nog niet zolang geleden dat ze schreven 
« geen grendelgrondwet, ofwel echt federa
lisme ofwel echt unitarisme. » 

« Het huidige voorstel is de vrucht van 
een vol jaar wikken en wegen onder men
sen van verschillende politieke en wijsge
rige opinie en van verschillende'taalgroep. 
Het evenwicht ervan is zo broos dat elke 
wijziging ervan het geheel ongedaan zou 
maken. Wanneer men dat weet kan men 
Bich nog enkel de vraag stellen of men de 
grondwet wil wijzigen of niet. Indien men 
een wijziging nodig acht, ^dan lijdt het geen 
twijfel dat het op het ogenblik niet moge
lijk is iets in" de plaats te stellen van het 
voorstel der rbnde tafel. En het is zeker 
pure nonsens de begoocheling te wekken 
da t een van de twee taalgroepen zijn wil 
volledig aan de andere zou kunnen opdi-in-
geii. De Vlamingen die zich inbeelden — 
ot-^alleszins de illusie wekken — dat wij 
met onze meerderheid er zouden in slagen 
de Walen van 1965 te behandelen zoals de 
Walen destijds de Vlamingen van 1830 heb
ben behandeld, leven ofwel In een droom
wereld of zijn niet te goeder trouw. In ons 

tneetallg land — daar zullen we ons moe
ten iH schikken, tenzij we he t willen uit
éénscheuren — zullen Vlamingen en ,Walen 
van weerszijden altijd water tn hun wijn 
moeten doen, soms zoveel water dat de 
wijnsmaak er nog amper doorkomt! » 

Davidsfonds 
Tussen al dit CVP en BSJP-zoethouders-

proza moeten we even vermelden wat in 
het Kongresboek van het Davidsfonds 1964 
afgedrukt s taat in verband met << g^rendel-
grondwetten ». Het is goed dat de Vlaam
se waarheid en waardigheid nog ergens • 
wordt beleden. 

« Het Davidsfonds heeft op basis van 
zijn s ta tuten _ en als organisatie die voor 
alle Vlamingen wil openstaan, principieel 
geen stelling te kiezen tussen een un'.taire 
of een federale staatsstruktuur. 

Het heeft echter het • recht vast te stel
len dat een s taat ophoudt een demokrati-
sche rechtsstaats zijn, met alle gevolgen 
van dien, zodra er grondwettelijk of door 
een regeling van het parlementaire werk 
afbreuk wordt gedaan aan de politieke ge
lijkheid van de staatsburgers. 

Het is bovendien van mening dat, indien 
de Vlaamse meerderheid zodanig afgegren
deld wordt dat het inwilligen van Vlaam
se rechtseisen vertraagd of verhinderd wordt 
dooi' Pranssprekenden, het streven naar een 
federalistische inrichting van de s taat 
praktisch de enige uitweg zal worden voor 
de Vlaamse beweging. » 

Wij menen dat het nu zover is en dat ie
der zijn verantwoordelijkheid moet opne
men. 

BECO 
BRANDSTOFFEN 

Tel. (03)32.04.77-32.02.10 

De Vlaamse oudstrijder 
Als er een blad met moreel gezag kan 

spreken is het wel dit van de Vlaamse Oud-
strijders. Zo denkt het over de Vlamingen 
in de kleurpartijen. 

« Natuurl jk weten we heel goed dat er 
in BSP en CVP en hoofdzakelijk in deze 
laatste nog veel goed volk zit, veel mannen 
met goede wil, maar die eilaas door hun 
koppige partij tot de grootste onmacht ver
plicht en gedwongen worden. Zij willen 
voor die fameuze grondwetsherziening nog 
zoveel verwezenlijkt zien. ZJ willen nog 
een zeker Vlaams programma uitwerken eer 
zij zich de dubbele meerderheid willen on
derwerpen : een dubbele meerderheid, waar
door de helft van de Walen, samen met de 
verfranste Brusselaars iedere wetsbepaling, 
die ten voordele van de Vlamingen zou uit
vallen en zo wat van onze achterstand zou 
laten inhalen, onmogelijk maakt. Die dub
bele nodige meerderheid, die onze vroede 
parlementairs willen invoeren zal Vlaande
ren voor eeuwig en altijd aan banden leg
gen. » 

Dit onaihank^lijk blad uit Sint Niklaas 
geeft ook openhartig zijn mening over de 
atmosfeer op het CVP-kongres van vorige 
week. Het verwittigt voor ijdel optimisme. 

« Een aantal Waalse CVP-eis opperdsn 
bezwaren tegen de oprichting van twee ho
ven van beroep, tegen het behoud van de 
Voerstreek bij Limburg, tegen de (ontoerei
kende) kuiturele autonomie. Oud-sninister 
Wigny zegde dat het akkoord voor de Wa
len zeer voordelig is en dat zij alles heb
ben gekregen wat zij vroegen. 

Op de slotzitting verklaarde eerste-jninis-
ter Lefèvre van oordeel te zijn dat wii voor
taan aan de toekomst kunnen denken in 
andere normen. De energie en de tijd die 
wij sedert jaren ' hebben besteed aan de re
geling van het probleem der Vlaams-Waal-
se verhoudingen kunnen wij voortaan ge
bruiken voor andere doeleinden, aldus de 
h. I^fèvre. — Het is niet de eerste maal 
dat wij dit horen; 20 jaar geleden waren ' 
er ook verlichte geesten die proklameerden 
dat de Vlaamse beweging voorbijgestreefd 
was en het Vlaams-Waals vraagstuk opge
lost. 

Al met al een goed georkestreerd kongres 
dat wel iedereen toeliet zijn zegje te zeg
gen maar waarover toch de sfeer hing van 
« het is te nemen of te laten ». Nieuw op 
dit kongres was wel de fcderalis.rende 
geest die er werd waargenomen. Zelfs de 
voorheen meest verwoede unitaristen be
ginnen stilaan in te zien dat « la Belgique 
de papa » dood is. Willens mllens gaat men 
de weg op naar het federalisme. Natuurlijk 
duxft men het kind nog niel bij zijn naam 
noemen; zelfbestuur-door-federalisme is nu 
eenmaal het hoofdpunt op het p r o g r a n m a 
van de Volksunie-konkurrent! Er is echter 
iets a a n het rollen dat niet meer tegen te 
houden is nu b.v. onze parlementsleden 
door de voorgestelde speciale meerderheden 
in het parlement verplicht zu len zijn zich 
tot de Vlaamse of tot de Waalse volksge
meenschap te bekennen. » 

VOLKSGAZ 
Blijkbaar beducht voor het verschijnsel 

dat zich op H oktober reeds aankond gde 
(Vlaamsgezinde socialisten die voor de VU 
stemmen) schrijft om de twee dagen onge
veer een brandartikel tegen onze part i j . 
Het gaat dankbaar in op het gedaas van 
somm'gen dat wij <( uiterst rechts » zouden 
zijn. Ook aindikalist in zijn maandagru
briek speelt het spelletje mee. 

« Wij hebben al dikwijls horen beweren 
da t de mannen van de Volksunie oprecht 
verontwaardigd zijn wanneer zij fascisten 
genoemd worden. Men wijst er daarbij op 
dat de meeste aanhangers van de unie jon
ge mensen zijn, te jong om een rol gespeeld 
te hebben in de oorlog en het verraad. 

Waarsch'jnlijk is dat juist, hoewel niet 
alles er door verklaard wordt. 

Wat oos van syndicale zijde op onze hoe
de stelt is, dat wij dezelfde terminologie 
van voor de oorlog terugvinden in de ge
schriften en de gesproken propaganda van 
de Volksunie. Partijsyndicaten, kleursyndi-
calisme, profiteurs-' en bonzendom enz. 

Onze zorg wordt dus niet ingegeven door 
enige directe bedreig ng aan het adres van 
de vakbonden. 

Het is veeleer de aanwezigheid van zovele 
gelijkenissen met het vooroorlogse fascis
me die ons de vraag doet stellen of wij nu 
alles moeten herdoen zoals in de dertiger 
Jaren? 

Wanneer wij b.v. de oproepen van de VU 
onder ogen krijgen, die zich richten tot de 
« Jongeren die zich willen inzetten voor 
actieve propaganda » dan weten wij da t 
het een uitnodiging is om zich te laten in
lijven bij een para-militairs organisatie. » 
Waar in een pacifistische sereniteit na 20 
jaai- de kranten reeds konden spreken over 
het uitmoordingsbombardement op Dresden 
in 1945, waarvan men het nutteloze toe
geeft, schrijft Volksgazet geschiedenis met 
volgende s:otnota. « Men vraagt zich af wie 
bombardeerde wie ». 

« Wellicht zal nooit gekend zijn hoe de 
vork bij de voorbreiding precies in de steel 
zat. Zu vere waarheid nochtans zijn de woor-
d-n van de Duitse dicnter en Nobelprijs
winnaar Gerhard Hauptmann, die vanuit 
een naburig dorp Dresden in de vlammen 
zag opgaan : « Wie vergeten heeft te liui-
len, zal het opnieuw geleerd hebben bij de 
vernietiging van Dresden ». 

Eens temeer • hadden de nazi's onmetelijk 
leed over eigen volk gebracht, zoals zij 
overal elders in Europa hadden gedaan. » 

H e t Volk: 
Laat Ie Bruxellois wallon, zoals hij zich 

noemde, Paul Van den Boeynants over het 
CVP-propagandakongres voor de verkiezin
gen aan het woord. 

De grote aanvallen krijgen wij te incasse
ren in zijn beschouwingen met wie zal de 
CVP regeren? 

Antwoord op dat gemoedelijke raadseltje? 
Opnieuw met de BSP. 
« De kloof tussen ons en het socialisme drijft 
ons echter niet meer naar het liberalisme. 
Bestaat er trouwens nog een parti j die het 
Uberalisme aankleeft? De P W doet alsof... 
en beweert zelfs iets beter te zijn dan de 
oude Liberale Part i j . Het enige dat deze 
« nieuwe » partij als kenmerk heeft, is haar 
grenzeloze demagogie. Een leerstelling bezit 
Ze niet meer. Het is, helaas, een verzame
ling geworden van anti-clericalen en ver-
draagzamen van vooruitstrevenden en con
servatieven, van Wallinganten en Vlaams
gezinden. 

Dat wij met de communisten met zullen 
samenwerken, hoeft geen betoog. Ook niet 
dat wij niets voelen voor de Volksunie. Die 
partij zou eerst eens moeten zeggen wat zi] 

KREDIET- EN FINANCIERlNqSYENNOaTSCHAP (K. D. F.) 
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FINANCIERING van al uw aankopen , auto 's , T.V.. machines 
LENINGEN voor alle doete ipden 

HYPOTEKEN l e ^ n 2de rang 
FISKALE EN SOCIALE raadpleg ingen 

Steeds tot uw d i e n s t 

Raadplegingen kosteloos. 

Beheer R. van der FaaL 
O. Voorbraeck. 
M. Oemol. 

Direkt ie . Lic Rik De Vos. 

nu eigenlijk is. Is dat een parti j van Vlaams-
nat iona isten of een « weer-wraak-partij »? 
Zij heeft tot nu toe de si^un gevraagd van 
alle Vlaams-gezmden, spreekt over een breed 
Vlaams fiont, maar duldt als kandidaten 
op haar I j s t bijna niemand anders dan 
mens^n d^e « erxgenamen » zijn van VNV. 
En zij gebruikt daarbij methodes die haar de 
n a a m van volksdemocratische unie waardig 
maken... en wij weten wat « volksdemocra-
tie » betekent. » 

Wij kunnen niet meer volgen. Bij Jos 
Van Eynde zijn we « zwarte rechtsen », bij 
Paul V.d.B. zijn we plots « volksdemokra-
ten »... en wij weten wat dat betekent zegt 
Paul heel goedkoop zwammend. 

Vermoedelijk vernam hij het van zijn 
BSP-vrienden na een bezoek aan Joego
slavië. Zu ke icprater » kan moeilijk ernstig 
genomen worden. 

d e n iexiwe 
Wij beantwoorden een aanval van M.G. in 

een apart artikel (niet te verwarren met 
een apartheidsartikei) . Wij dachten dat in 
de (( Niïuwe » Vlaamse optiek geen plaats 
meer was voor romantisch proza. Wij to
nen u aan dat we ons vergisten met vol
gende « beschrijving » over de Volksunie. 

« Een sluier werd afgerukt, en het gelaat 
dat zij te zien hebben gekregen, s traalde 
geen schoonheid uit. Het had zelfs iets ver-
wijfds, iets ziekelijks en iets lafs. Het was 
pretentieus maar he t had geen karakter . 
Het droeg een zijden das rond de hals maa r 
het was niet fris. Het vertoonde de onmis
kenbare fletse sporen van de strijd tegen 
vrienden, en niet de harde trekken van de 
strijd tegen vijanden. » 

Leeuwevlaggen 
Katoenen vl. bedrukt (kleurvast) 

1.40/1,40 m 185 fr. 
1,60/1.60 m 200 fr. 

70 % kam wol 30 % nylon bedrukt 

1,50/1,50 m 395 fr. 

70 % kamw. 30 % nylon ingebord. 
1,50/1,50 m 830 fr. 

100 percent nylon ingeborduurd 
1,40/1,40 m 775 fr. 
2,00/2,00 m 1000 fr. 

Verzendingskosten kosteloos vanaf 
1000 fr. aankoop. Voor aankoop van 
minstens 10 vlaggen 10 % korting. 
Geef duidelijk aan raam of stok-

vlaggen. 
Hier uw vlag en bestel op adres : 

Borduurbedrijf 
Romaan van de Vijver 
Nieuwstraat 56 AALST 

$4>0tJ6Hfhaht 
Geeft een merkwaardige analyse over de 

snelle afbraak van het « braafheidskom-
pleks » dat lange tijd onze Vlaamse boeren 
beheerste. 

Gelukkig verschijnsel da t zich ook op al
gemeen Vlaams gebied steeds meer mani
festeert. 

« Ja ren lang heeft men de boeren ge
paaid met vage beloften, men heeft ze van 
tijd tot tijd wat kruimels voorgeworpen, in 
de hoop dat ze zoet zouden blijven. Men 
heeft ze voorgesteld als de grondsteen van 
de maatschappij , het gezondste element van 
de bevolking, ook het meest werkzame en 
het meest ordelievend. Dat allemaal kostte 
aan degenen die het voorhielden geen cent, 
maar het klonk mooi en er was zelfs een 
tijd dat de boeren er vrede mee namen. 
Maar indien in de economische evolutie, 
die de wereld en ook óns land,- heeft door
gemaakt en nog steeds doormaakt,, de boer 
zijn deel heeft moeten missen, dan is dit 
niet het gevai in de geestelijke evolutie. 
De geestesgesteldheid van onze boeren heeft 
een grote wijziging ondergaan. Zij hebben 
ingezien dat al de lof die men hun in be
paalde omstandigheden toezwaaide gewoon 
prietpraat was en dat zulks geen aarde a a n 
de dijk bracht. De boer heeft vastgesteld 
dat de anderen, die men zulke kwaliteiten 
niet toeschreef, heel wat meer bereikten, da t 
braafheid,. gedweeheid, noeste werkzaamheid 
en zin voor orde weliswaar zeer prijzens
waardige dingen zijn, maar dat hij door 
deze deugden te beoefenen er niet op voor
uit is gegaan, wel integendeel. Dit besef is 
niet plots bij de boer opgekomen, het werd 
een langzame evolutie, maar die in de hand 
werd gewerkt door alles wat hij rond zich 
in de wereld zag gebeuren. 

En hieruit groeide dan het bewustzijn 
da t hij zijn lot zelf in handen moest nemen 
en dat hij voor het behoud van zijn stand, 
van zijn boerzijn, moest strijden. » 

Walter Luytea. 
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BEWEGiNGSLEVEN BEWEGINGSLEY 

Een tastbare herïnnerïng aan het lO-j'arïg bestaan der partij en tevens een 

tastbare steun aan het strijdfonds voor de komende verkiezingen : de 

bronzen gedenkpenning. Bestellen op ons sekretariaat, pre 1476.97 van 

Volksunie, Brussel 1 (50 fr.). 

ANTWERPEN 

ANTWERPEN 

KIO - Kuituur . Informatie -
Ontspanningskring, 

Woensdag 24 februari 1966 te 20 
uur 30 in het lokaal ' t Blazoen, 
Gemeentestraat 5, Antwerpen. 

Arthur De Bruyne over Rommel
pot, de eerste stem in Vlaanderen 
die het aandurfde de inquisitie 
der repressiewetten aan te val
len. 

I n /npmorlam. 
Deze week overleed te Antwer

pen Mevr. Ballet, echtgenote van 
Dr Hendrik Ballet, aan de gevol
gen van een lange en pijnlijke 
ziekte. Het is met veel treurnis 
da t wij dit afsterven vernemen. 
Mevrouw Ballet was steeds een 
vrouw die lijden en tegenslag moe
dig heeft gedragen, een minzame 
en voorname dame die steeds een 
oprechte steun voor haa r man in 
zijn strijd voor het Vlaamse volk 
is geweest, die niet afzijdig Weef 
trouwens maar vaak — en dit on
danks de zorg voor haa r gezin — 
door haa r aanwezigheid fn de 
strijd blijk gaf van een aktieve 
belangstelling. Mevrouw Ballet is 
niet meer. Wij zullen vaak a a n 
deze goede vrouw terugdenken. 
Dokter Ballet en de familie bie
den wij namens de redaktie onze 
blijken van oprechte deelneming 
aan in het verlies da t hen heeft 
getroffen. 

BEBLAAR 
Dat die van « Balder » zin heb

ben voor de betrekkelijkheid van 
de dingen en voor humor ook in 
de nederlaag werd getoond op het 
feestmaal belegd voor de velen die 
hun steentje hebben bijgedragen 
in de felle strijd van de herver
kiezingen te Berlaar. 

Gemeenteraadslid Walter Luyten 
dankte iedereen voor de edelmoe
dige inzet tijdens de herverkie
zing en wenste veel moed voor de 
volgende maal die misschien snel
ler Zal komen dan verwacht daar 
ondertussen is bekend geraakt 
dat de CVP langs een omweg op
nieuw t racht de verkiezingen te 
doen annuleren Wmi Jonssen die 
ui t de felle simpatieblijken kon 
aanvoelen hoe het arr . Mechelen 
hem geassimileerd heeft wenst die 
van Berlaar evenveel moed voor 
de komende parlementsstrijd. 

BOBNEM 
Voor de eerste maal sinds de 

oorlog kende Bornem een Vlaams-
nationale parti jmeeting van der
gelijke omvang alg vorige zater
dag. 

Ruim 15. m a n waren opgeko
men voor deze pre-elektorale bij
eenkomst. 

Niet demagogisch, maa r bezie
lend werd het aandachtig beluis
terde woord van Drs. Maurits 
Coppieters. In een uiteenzetting 
«Ue uit de volheid van het h a r t 

P.C.R. 142 
DIENST DER 
BANKCHEKS 

BANK LAUWERS N.V. 

1 Leopoldstraat 
M E C H E L E N 

kwam tekende hij de evolutie 
waarin hij tot de Volksimie was 
gekomen. Hij deed een oproep 
voor meer dan ooit eendracht in de 
Vlaamse rangen en betreurde dat 
sommigen zouden 'n ideologische 
scheuring veroorzaken naar slech
te vooroorlogse gewoonte in Vlaam
se middens. Hij toonde aan hoe 
he t programma van de Volksunie 
op heel wat punten veel meer pro
gressief is dan van de andere par
tijen. 

Na hem behandelde volksverte
genwoordiger Van Leemputten in 
een gedetailleerd betoog de grond
wetsherziening in haa r geraffi
neerd opzet om definitief de 
Vlaamse opgang af te remmen. 

HOVE 
Sociaal dienstbetoon. 

Ten einde U te helpen worden 
er maandelijks 2 zitdagen gehou
den. Maak er gebruik van. Zij 

• worden voor U ingericht. Daarom 
kunt U iedere 2de en 4de donder
dag van de maand in de « Rey-
naer t ». Mortselse steenweg 41, er 
G. Vansteenkiste, gemeenteraads
lid aantreffen vanaf 20 uur of op 
afspraak telefoon 513508. 

NIJLEN 

Alle Vlaamsgezinden van Nijlen 
en omgeving worden opgeroepen 
voor de grote voorlichtingsverga
dering op zaterdag 27 februari in 
de zaal « Bonte Os », Kerkplein, 
Nijlen. 

Walter Luyten en Toon Van 
Overstraeten handelen er over 
« De grondwetsherziening aanslag 
op Vlaanderen » en « Einde mei de 
belangrijkste verkiezing sinds 
1830 ». 

Begin te 20 uur. 

ST. KATELIJNE WAVER 

Op 6 maar t geven we ons 2de 
Volksunie-bal, deze keer in de 
wijk Elzestraat. Vanaf half negen 
speelt he t Brussels amusements
orkest o.l.v. Peter Philips ten 
dans in de zaai Bristol (hoek 
Clemenceaustr. en Liersestwg.). 
Alle Vlaamsgezinden uit de om
geving worden stellig verwacht. 
Het wordt weer het bal van het 
jaar . 

BRABANT 

BRUSSEL 
Werftochteu met verkoop van 
blad. 

Op zondag 7 maar t te 8 uur 45 
bijeenkomst achter de KVS (La-
kenstraat) om van daaruit te ver
trekken naar Halle en er te be
wijzen dat de Volksunie alles over 
heeft om te verhinderen dat het 
anti-Vlaams unitaristisch verbond 
zijn slag zal thuishalen 

Iedereen die in kameraadschap 
openlijk wil tonen dat hij onze 
volgende verkiezingsoverwinning 

P.C.R. 244 
DIENST DER 

BANKDEPOSITOS 

BANK LAUWERS N.V. 

1 Leopoldstraat 
M E C H E L E N 

wil bewerken, gelieve aanwezig te 
zijn. 

Bijeenkomst te Halle aan de B a . 
ziliek rond 9 uur 30. 

Men gelieve persoonlijke wagen 
mee te brengen. 
Steun voor verkiezingsfonds. 

Vanaf heden gelieve elke goed
gezinde zich a a n he t sparen te 
zetten voor dit fonds. 

Het wordt een harde strijd te
gen he t bedrog en de dubbelzin
nigheid der unitaristen. 

Wie nu reeds geld gespaard 
heeft, gelieve te storten op Post
rekening 149.44 van Kredietbank 
Rogierlaan 267, Brussel 3 (vermel
den : Rekening 10.151). 
Peterslijsten. 

De Vlamingen uit he t .arrondis
sement Brussel worden gewaar
schuwd da t twee peterslijsten 
voor de verkiezingen ondertekenen 
strafbaar is. De peterslijst van de 
Volksunie is echter nu reeds' bij
n a volledig klaar, zodat één van 
de moeilijkste werken : bijna 1000 
handtekeningen verzamelen bijna 
achter de rug is en we ons wel
dra uitsluitend aan zuiver propa
gandistische werken kunnen wij
den. 

LEUVEN 
Zoals verwacht is ons dansfeest 

de topper van 't seizoen gewor
den. In de bomvolle zaal heerste 
een reuzestemming. 

Het orkest Peter Philips kon er 
dan ook zonder moeite de geëiste 
toon inhouden. En of er gedanst 
werd! Precies of onze mensen nu 
reeds een algemene herhaling 
hielden om de komende VU-over-
winning te vieren. 

Vele mooie prijzen brachten 
een vlotte verkoop van de tombo
lalotjes. Het gerstenat vloeide zo^ 
als op dorstige zomerdagen. Kor
tom 't kon niet beter meevallen! 

Om niemand te ontstemmen of 
te vergeten zullen geen namen 
genoemd worden maar wordt hier
bij de algemene dank aangeboden 
aan alle medewerkers en vrien
den die op de ene of andere wij
ze medegeholpen hebben hetzij 
aan de voorbereiding hetzij op 
het feest zalf en aldus dit sukses 
mede bewerkt hebben. 

Ook dank aan allen die zich de 
moeite getroost hebben om ons 
dansfeest bij -te wonen en we 
zeggen : tot volgende maal op het 
overwinningsbal 1 

LIMBURG 

LIMBURG 
Aan alle Limburgse afdelingen. 

De afdeling Neeroeteren heeft 
een dokumentat iemap samenge
steld. 

Er zijn gegevens verzameld 
over politiek, programma, Vlaam
se achter-uitstelling, toestanden, 
Limburgse aangelegenheden, cij
fers, statistieken, en zo meer. 

Zij werd eerst en vooral bedoeld 
als dokumentatie voor onze pro
pagandisten, maar zij kan tevens 
dienen als propagandamiddel. Ie
dereen kan er zijn nu t uit halen. 

Deze map is te verkrijgen bij 
A. Cuppens, Ophovenstraat 6, 
Neeroeteren. 

Prijs 30 fr. Doe uw bestelling 
nu ! 

GENK 
Wij verzoeken U zo vriendelijk 

te willen zijn de bestumsvergade-
. r ing - ledenvergadering te willen 

bijwonen, die zal plaats vinden 
op 27-2 1965, zaterdag, om 15 um
in ons lokaal café Oberbayern. 

MAASEIK 
Tot hiertoe werden reeds in alle 

gemeenten en uithoeken van het 
kanton pamfletten uitgedeeld. Om 
echter een grootse en sensationele 

verkiezingskampagne te kimnen 

P.C.R. 52.54 
DIENST DER CREDIETEN 

ACREDIFINA & 
BANK LAUWERS 

1 Leopoldstraat 
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voeren is er nog wat anders no
dig dan de werkkracht van onze 
IJTopagandisten. Als wij voor de 
tien gemeenten samen geen 50.000 
F bijeen kimnen krijgen lopen we 
gevaar gewoonweg te verdrinken 
bij de miljoenenpropaganda van 
de andere partijen. En wij kunnen 
slechts rekenen op onze simpati-
zanten. 

Te dien einde werd er een fi
nancieel komitee opgericht, be
staande uit onze kantonale ge
volmachtigde. Piet Van Vencken-
ray, A. Cuppens en Moers als ver
tegenwoordigers van de afdeling 
Neeroeteren en E. Theelen en Th. 
Schippers voor Maaseik. 

Stort heden nog uw (milde...)' 
bijdrage op postrekening 9291.78 
van P. Van Venckenray, Bosstraat 
16, Maaseik. 

OOST-VLAANDEREN 

EREMBODEGEM 

Wat de kolportage te Geraards-
hergen betreft, werden er verle
den jaar , niet 250 nrs. verkocht 
maar wel 346 (zie blad nr. 27 van 
4 juli 1964). 

Dit om iedere verwaxring uit de 
weg te ruimen. Onze vriend Toon 
Van Overstraeten was op deze 
merkwaardige kolpwrtage ook aan
wezig, zoals hij reeds jaren de 
daad bij het woord voegt. Hij 
was er zoals gewoonlijk, een der 
bedrijvigste van de 14 deelnemers. 
Zijn aanstekelijk animo was er 
mede oorzaak van da t de verkoop 
zo'n vaart nam. 

EREMBODEGEM - WELLE 
Op zaterdag 6 maar t e.k. in de 

zaal « Animo » (Denderbrug) te 
Erembodegem : bal der Dender
streek. 

Begin 21 uur 30. Geen voorbe
houden plaatsen. Het trefpunt 
der VU-ers uit de Denderstreek. 
Kaar ten aan 50 fr. te bekomen 
bij alle bestuursleden van beide 
afdelingen. Een deel der opbrengst 
gaat naa r de arrondissementele 
verkiezingskB/S. 

GENTBRUGGE 
De VU-afdeling Gentbrugge 

neemt zich voor, de h. Van Wit-
tenberghe een intieme hulde te 
brengen tijdens een gezellig sa
menzijn voor leden en sympati-
santen, dat plaats vindt vrijdag 5 
maar t e.k. te 20 uur in de iwach-
tige zaal « Balmoral », Brusselse 
steenweg te Gentbrugge. Ook 
sympatisanten van omliggende ge
meenten zijn van har te welkom 
mits vooraf in te schrijven bij de 
secretaris W. Taok, Oudstrijders-
s t raat 5 te Gentbrugge. 

De schepen houdt zich ter be
schikking van zijn kiezers elke 
woensdagavond van 18 tot 19 uio: 
op het Gemeentehuis. 

GENT 
Het BAL der BALS : het 
MERADENBAL. 
Zaterdag 6 maar t 
zaal ROELAND ; 
Deuren : 
Orkest ; 
l ips ) . 

20.30 u. 
Waltra 

KA-

1965 in de 
Gent. 

( S t a n 

Vriendenkring Sneyssena. 

Phi-

OÜDENAARDE-RONSE 
Hierbij een overzicht van de ge

plande kolportaties voor de eerst
volgende zondagen : 

Op 28 febr. Bevere-Oudenaarde. 
Op 7 maar t stad Ronse. 
Te Ronse verwachten wij alle 

gekende Volksunieleden, bestuurs
leden en ieder die op een of an
dere manier aktieve medewerking 
verleent aan de afdelingen. Al 
diegenen die de Vlaams Nationa
listische zaak ter harte gaat, die 
aktieve medewerking willen ver
lenen aan de « Volksunie ». 

Deze laatsten kunnen zich wen
den tot Smet Ernest, G. Lobert-
s t raa t 5, Leupegem. 

Te Ronse, moeten wij een aan-
wezigheidspolitiek voeren die in
drukwekkend zal zijn. Dat ieder
een zonder voorbehoud deze datum 
vrljhoude. 

Bijeenkomsten lokaal « Faille
er », Leupegem om 9 uur ledere 
zondagmorgen. 

ST NIKLAAS 
Grote volksvergadering. 

Op woensdag 3 maar t te 20 uur 
in zaal « Select » Parklaan, vindt 
onze grote volksvergadering plaats. 

Sprekers : Mr J a n Verniers, Rik 
Verhasselt, Dr Gerard De Paep, 
Drs M. Coppieters. 

Optreden van Jef Burm. 

KORTRIJK 
De stortingen op ons verkie

zingsfonds blijven maar steeda 
binnenkomen. Bij het bedrag van 
21.863 dat reeds ingezameld werd 
voegen wij deze week een reeks 
stortingen (te lang om hier te 
vermelden) die dit bedrag op 
25.793 fr. brengen. Proficiat! En 
mogen wij nog verder op uw steun 
rekenen? 

MARIAKERKE 

Alle Vlamingen maken zich vri] 
op zondag 7 maart , om de nage
dachtsnis te er^n, en te bidden in 
he t H. Misoffer hetwelke wordt 
opgedragen voor de zielezaligheid 
van ZEP Callewaert, in de paro
chiale kerk van OL Vrouw-(3en-
trum te 11 uur. 

Tijdens het offerande wordt 
een bijzonder aandenken aan de
ze elite-Vlaming uitgereikt. 

Wij vragen aan allen tijd'g 
aanwezig te zijn (voor 11 uur) om 
he t storende gerucht en bewegin
gen van de te laatkomer te ver
mijden, de nagedachtenis van pa
ter Callewaert is beslist deze 
stiptheid waard. 

WEST-VLAANDEREN 

BRUGGE 
Avondfeest. 

Op zat. 13 maar t a.s. vindt voor 
he t arr. Brugge 'n groots avond
feest plaats te St. Kruis, zaal 
Schuttershof. Begin : 21 uur. 

VU-parlementairen en heelwp.t 
vooraanstaande Vlamingen zullen 
dit avondfeest met hun tegen-
woordigheid luister bijzetten. 

Er worden nog talrijke prijzen 
verwacht om de tombola tot een 
sukses te maken. 

Het avondfeest zelf wordt voor
afgegaan door een etentje in de
zelfde zaal; tijdens deze wordt 
hulde gebracht aan de werkers 
van het eerste uur. Men wordt 
verzocht voor deze maaltijd in t e 
schrijven bij dhr M. Goethals, 
Moerstr. 38, St. Andrles; prijs 
voor de maaltijd met toegang tot 
het avondfeest : 125 fr. 

zoekertjes 
Deftig meisje gevraagd bil ver

pleegster In post slapen; zondags 
vrij: twee kinderen. Schrijven a a n 
E. Bouwens, Eeuwfeestlaan 163, 
Lier. Telefoon 03-40.11.52. 

Dringend gezocht voer Volks
unielokaal te Ternat (Marktplaats)] 
caféuitbater; zich wenden tot bier-
uitzetter Edgar Van der Eist. Brus
selstraat te Ternat 

Gevraagd vrije reizigers voor 
Vlaams Brabant, Limburg en 
Oost^Vlaanderen, om als Dijvar-
dienste stalen mede te nemen 
(van schorten enz.) naar tekstiel-
winkels. Bestaande klienteei. 

Schrijven Firma « Veros ». Sta
tionsstraat 35, Tielt (W. VI.). 

Zelfstandige bediende op hoog
te van alle bureelwerk, zoekt 
schrijf- en tijpwerk thuis. Tel. : 
51.04.32. 

Antieke mahoniehouten piano t e 
4oop, merk Florence. Schrijven 
met aangeboden prijs onder letters 
RPS, kantoor blad. 

FINANCIËLE DECENTRALISATIE 
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ANTWERPSE POLDER 

Naar ABS-betoging. 

Verledeli vrijdag trokken een 
25-tal landbouwers uit Beren-
drecht, Zandvliet, Stabrock, en 
Wllmarsdonk in gezelschap van 
gemeenteraadsiid Staf De Lie naar 
de boerenbetoging te Moerbeke 
Waas. Zij besloten na afloop ook 
deel te nemen aan verdere akties 
aowel in eigen streek als daarbui
ten. 

ANTWERPEN - STAD, POLBGR 
EN LINKEROEVER 

Gezellige propaganda-vergade-
rlng van db cfrie Antwerpse- afde
lingen. 

Als inzet voor net meer ernstige 
werk dat de kiesstrijd, die verbe-
tener zai gevoerd worden dan ooit 
t e voren, ons zal brengen, houdt 
de afdeling Antwerpen eraan, een 
gezellige propaganda-avond in te 
r ichten met de medewerking van 
Miss België, de Minister. de 
Maagd, de Aap, de Sprekende Pop 
en (de laatsten zullen de eersten 
zijn) Gaston Wauters. 

Datum : woensdaeg- 3 maar t om 
ff uur 30 

Plaats : het rrieuwe lokaal « Ka-
linka » (hoek- Melkmarkt en Wijn-
gfaei-dstraat). 

Inkom : 10 P als deelname in 
de kosten. 

SJireker : Tocai Van Overstrae-
ten. algemeen prorsigandaleider 
van de Volksunie. 

BRABANT 

AN'DERLECHI 

Op zondag 14 maar t 1965 orga
niseert de afdeling Anderlecht een 
geaellig samenzijn, waarbij het 
gezelschap « de Ketjes » optreedt 
met een nieuw prc^ramma. Begin 
om 16 uur 30 

Plaats : Veeweydestraat 32 (-vBr-
warmde zaal). 

U -wordt er verwacht met fami
lie en vrienden. 

Deelname in de kosten ; 25 fr. 
per persoon, familiekaart 50 fr. 

LEtTVEN 

Ons debat op 19-2-1965 kon door 
de ziekte van de heer H. Van der 
Poorten spijtig- genoeg niet plaats 
vinden. 

Mr Schiltz belichtte het stand
punt van VU i.v.m. de grendel
grondwet en betoogde dat deze 
grendel het onmogelijk maakt 
nog te geloven in de ideeën van 
de « minimalisten » in de Vlaam
se beweging die dachten alles op 
te lossen met taalwetten en de 
demografische opgang van Vlaan
deren. E>.n nieuwe keuze van mid
delen dringt zich op nl. radikaal 
federalisme nastreven en het best-
geschikte imddel is een Vlaamse 
parti j : de Volksunie die alle strij
dende « flaminganten » rond het
zelfde basisprogramma nL fede
ralisme moet groeperen 

Daarna volgde nog een leerrijk 
debat dat ons inzicht gaf In. de 
recente gebeurten ssen. 

Als volgende vergadering kun-
nrai We een legendarisch gewor
den spreker aankondigen nL drs 
Wim Jorissen, algemeen secreta
r is Volksunie die op 10 maar t 1965 
komt spreken in lokaal « Oris-
t i i » Par ' jsstraat 12, Leuven. 

De 5 spreekbeurten van Dr. D. 
C. Paardekooper gehouden voca: 
de KRO zijn zopas verschenen. 
Prijs 30 P waarvan 10 P voor de 
afdelmgskas. 

Bestellen : lokaal Oi s t a l , Pa-
rljSBtr. 12 Leuven. 

We. Pelgrims, Voorzorgstr. 92, 
Kessel-Lo Tel. 016^280.97. 

VILVOORDE 

Meet dan dertig leden en sim-
patisanten mochten door he t nieu
we bestuur onzer afdeling begroet 
worden op de algemene vergade-
r m g va-n 17 februari 11. 

Vijf nieuwe led«i en een paar 
abonnees waren het direkte resul
taa t van deze vergadering, in de 
eerste plaats bedoeld als onder
linge kennismaking. 

Na het inleidend woord van de 

voorzitter, oproep tot steun en 
medewerking; wsrd het woord ver
leend aan de heer Pelgrims, hoofd
bestuurslid. 

Zijn verhelderende uiteenzetting 
werd g volgd door een gedachten-
wisseiing. 

In de late avond moeht de ver
gadering nog dokter Anoiaux be
groeten die, zodra hij zich had 
kunn-en vrijmaken op deze be
langrijke kontaktname niet had 
willen ontbreken. Met een laatste 
toelichting van zijnentwege over 
het besproken onderwerp werd 
deze geslaagde vergadering beslo
ten. 

SCHEPDAAL 
Zaterdag 27 februari te 21 uur 

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

Vedette John Larry en zijn tie
nerorkest. 

Stadskledij of verfele^. 
Prachtige prijzen ^tx»* de beat 

verkleden. 
1ste prijs : heren- of damesuur-

WOTk naar keuze. Waarde 1750 P. 
Andwe waardevolle prijzen. 

UMBÜRG 

BORGLOON 
Tombola. 

We herinneren er onze lezers 
nogmaals aan dat Vriendenband 
Limburg een reuzetombola heeft 
ingericht waaraan als eerste prijs 
een wagen verbonden is naas t ve
le andere prachtige prijzen. Wie 
zijn steun of medewerking aan 
dit initiatief wil verlenen, kan dit 
steeds doen door het kopen van 
enkele lotjes Beter nog is zelf 
lotjes te verkopen aan uw vrlenr 
den en kennissen. Hierdoor steunt 
O rechtstreeks de Vlaamse bewe
ging in Limburg. 

NEEROETEREN 
Propagandistenvergadering. 

Op zaterdag 20 föjr. jl. tiad er 
een propagandistenvergadering 
plaats ten huize van A. Cuppens. 
Een tiental personen waren aan
wezig. 

J . Stegen werd opgenomen in de 
arrondissimentele raad. 

Alle propagandisten verbonden 
er zich toe binnen de maand, voor 
een bedrag van 1.000 fr, lotjes en 
steimkaarten te verkopen. 

Voor de verkiezingen zullen er 
laropagandatochten en geldakies 
gehouden worden met wagen, mi-
kro en spandoeken 1 

De kalkploeg werd volledig sa
mengesteld. Het wa,s een zeer 
vruchtbare vergadering. 
Vergadering werkgroep. 

Op donderdag 4 m a a r t zal « 
een werkgroep-vergadering plEiats 
hebben bij A. Cuppens (20 uur ) . 
Programma : nachtelijk werk! 
Verbroederingsavond. 

Op zaterdagavond 13 m a a r t te 
20 uur in zaal « Jong-Oeteren » 
richt onze afdeling een verbroe
deringsavond in voor alle leden 
en abonnees. 

Houdt deze avond vrij. Het 
wordt een reuzesukses. Uitnodi
ging volgt. 
DokumentaUeiiia{>. 

Twee leden uit onze afdeling 
hebben een dokumentatlemap (38 
blz.) samengesteld met allerhande 
gegevens over politiek, program
ma, Vlaamse achteruitstelling, 
toestanden, Limburgse aangele
genheden, cijfers en statistieken. 

Zi] werd eerst en vooral bedoeld 
als dokumentatie voc* onze iwopa-
gandisten. 

Doch iedereen k a n er flink ssljn 
nu t uit halen. 

Deze m a p is te verkrijgen bij A. 
CJuppens, Ophovenstraat 6. Neer-
oeteren. Prijs : 30 fr. 
Propaganda-materlaal. 

Enkele leden uit onze afdeling 
hebben er zidx mee belast om 
zonder onkosten een geluidsinstal
latie (mikro en luidsprekers) te 
bouwen. 

Binnen 14 dagen zullen onze 
technici de eerste proefneming 
doenl 

Enkele mensen hebben zich ook 
bereid verklaard samen in te 
stacHi voor de a&akoa^ van een 
stencileermaohinel Deze w e ^ nog 
zou de machine geleverd worden 1 
Hartelijk dank aan al deze perso
nen! 

TONGEREN 
Op zaterdagavond S maar t zal 

te Tongeroi , in een ondorzaal van 

lokaal « De Spoorweg » (Stations
straat 44) een c Breugelfeest > 
plaats vinden. 

Dit gezellig samenzijn wordt ge-
organizeei'd door de plaatselijke 
VUM-afdeling. 

Het orkest J o Martens leidt de 
avond 

Aanvang rond 8 uur 20. 
Uitnodiging vereist. 

OOST-VLAANDEREN 

AALST 
Gezellig avondmaal. 

In het vooruitzicht van de har
de weken die onze kolporteurs en 
propagandisten te wachten staan, 
worden zij allen met hun echtge
note of verloofde verwacht op een 
gezellige smulpart i] , zaterdag 27 
februari om 20 uur in « De 
Vriendschap » Kameraadschap en 
volle overgave aan onze eetlust 
zullen de kenmerken van deze 
avond zijn. 
Kolportage. 

Verleden zondag, met een tal
rijke ploeg en twee geluidswagens, 
kolportage in de landelijke ge
meenten Onkerzele, Grimminge, 
Viane en Mperbeke. Eens te meer 
een prachtig rezultaat : 170 ver
kochte nummers en honderden 
pamfletten verspreid, 's Morgens 
vroeg om 6 uur was reeds een 
deel der kolportagepioeg op de 
baan om pamfletten te versprei
den te Mere, Erpe, Lede, Burst, 
Bambrugge, Herzele &a. Hillegem. 

Deze avond, zaterdag, zijn alle 
mannen van de kolportagepioeg 
met h im echtgenoten of lieven op 
post in « De Vriendsciiap » voor 
het gezamenlijk etentje. 

Morgen, zondag, vrijaf ter gele
genheid van Karnaval . De ploeg 
van Denderleeuw werkt echter 
door en zal pamfletten versprei
den. 

Volgende zondag weer ledereen 
op post! 
Werkvergadering. 

Iedere woensdag te 20 uur is er 
in e De Vriendschap » een open 
werkvergadermg tei voorbereiding 
van de verkiezmgen. De 20 tot 30 
aanwezigen van de voorbije we
ken rekenen op versterking. E r is 
veel te doen! 
Financiële mobilisatie. 

De parlementsverkiezmgen zul
len van beslissende betekenis zijn 
voor de toekomst van ons volk. 
I n de kiesstrijd zal he t liard te
gen h a rd gaan-

Sbuur ons dringend uw bij-
ge voor de strijd Wl] zijn geen 
part i j van miljonau-s en wij kun
nen niet gaan put ten in de kas
sen van grote sociale organiza^ 
ties. 

U kunt storten op per nr 398.60 
van de Kredietbank Aalst, met 
vermeldirrg : voor rekening 15.900 
•van het Financieel Komitee Ar
rondissement Aalst 

Kleinere bijdragen in gesloten 
omslag zijn welkom bij de sekre-
ta i i s van de werkgi'oep füiancies, 
A. Van der Burght, Geeraards-
bergspsteenweg 2, Erembodegem-
Ter-od?n. 

Klein of groot : iedere bijdra
ge wordt met dank aanvaard. 

GENTBRÜGGE 
Vrijdag 5 maar t e.k. te 20 uur 

verwachten wij alle leden en sim-
pat isanten m de prachtige aaal 
a Balmoral », Brusselse steenweg 
605. Genlorugge (Leeuw). 

Na een fijn soupeetje (runds-
tog - tomatensaus met kamper
noelies enz ) IS er gelegenheid tot 
verbroederen tijdens een gezellig 
samenzijn onder leiding van Os
wald Van Ooteghem. Eregast is 
schepen Van Wittenberghe. 

Deelname in de onkosten (sou
per en gezellig samenzijn) slechts 
50 frank per persoon. Gezien het 
feest privé is, kunnen uitnodigm-
gen vooraf aangevraagd worden 
a a n het VU sekretanaat , Oud-
strijdersstraat 5, Genttarugge (tel 
2507.13) of bij de verschülendet 
-wijkverantwoordelijkea 

WEST-VLAANDEREN 

KüUBNE 
Ons jaarlijks avondfe^ t ^ i j p t 

dit jaar plaats op 13 maar t in ons 
lokaal « Roman », Harelbeke-
straat. Er is voor iedereen wat l 

Inschrijven bij al onze bestuurs
leden. 

VEÜRNE 
De werftocht gehouden te Veur-

ne kende een onverhoopt sukses. 
Meer dan 200 nummers werden 

in minder dan 2 uur aan de m a n 
gebracht. 

Het pamflet « Lezer uit de West
hoek » werd ook verdeeld. Dui
zend exempl. van dit pamflet 
werden door onze propagandisten 
gebust. 

In de loop van verleden wee t 
werden ook 12000 van die pamflet
ten verzonden naar de naburige 
gemeenten. 

De nieuwe afdeling Veurne - De 
Panne - Adinkerke heeft de wind 
in de zeilen, zodat ook in de West
hoek de doorbraak van de Volks
unie in he t verschiet ligt. 

Volgende werftochten : 
28 februari : Snaaskerke (groep 

Oostende), Vladslo (groep Diks-
muide) ; 7 maar t Diksmulde (gans 
het arrond.) ; 21 maar t Koksijde 
(voor gans he t arr . ) . 

DEZE WEEK OP UW SCHERM 
ZONDAG 
1100 • H. Mis — 15.00 : De Flmt-
stones (70e afl.) — 15.25 : Optreden 
van het Ensemble Boger Eggermont 
— 15.40 : De dief van Bagdad, 
sprookiesfilm met Sabu en Ctonrad 
•̂ ^eldt — 18.35 : Sportuitslagen — 
18.40 : Klein, klein kleutertje — 
19 00 • De kinderen van de Zout-
kreefe • Felle tegen de vos (10e all.) 
— 19.25 : Echo — 19.55 : -Weerbe
richt en mededelingen — 20.00 : 
TV-nieuws — 20.15 : Sportweekend 
— 20 45 : Tijd voor show, met 
Kalinka, WUl Sompel, Eocco Gra-
nata e.a. — 21.30 : Encore Pans, 
een montagefilm over Parijs, van 
1900 tot op onze dagen — 22.20 ' 
Hollywood en zijn sterren. 5e afl. 
De. onsterfelijl^e Jolson — 22 45 
TV-nleuws. 

MAANDAG 
14.05 : Schooltelevisie — 16.00 : De 
verloren zomer — 19.00 : Zamd-
mannetie — 19.05 : Internationaal 
jeugdmagazlne — 19.25 : Tiener-
klanken — 19.55 : De Weerman — 
20 00 : TW-nieuws — 20.30 : De 
ingebeelde zieke (Le malade Imagi
naire), blijspel van J.B. Molière — 
22.20 : De zaak - Oppenheimer, do
cumentaire van Anme Declerck — 
22.50 : TV-nieuws. 

DINSDAG 
14.05 ^ Schooltelevisie — 16.00 : De 
stam van de lemen voeten, avon
turenfilm voor de jeugd — 18.45 : 
Teletaalles : Frans. 15e les : Paris 
la nul t — 19.00 : Zandmannetje — 
19.05 : Tijd voor u — 19.30 : De 
Plüitstones. 71e afl. : De schoolbus 
— 19.55 ; Hier spreekt men Neder
lands — 19.59 : Weerbericht — 
20.00 : TV-nleuMira — 20.25 : Bonan
za — 21.16 : Neuzeneuze, een cabar 
retprogmwima tn.OLv. Louis Ver-
beeck, Jef Burm Miei Coola Clem 
Van Duyn. Lea Cousin, Emmy Cas-
slm.an en Hans Plo-wer — 22.00 : De 
soeiallstische gedachte en actie — 
22.30 : TV-nleuwa. 

WOENSDAG 
17.00 : Televlsuna — 18.00 : Jeugd-
televlsle — ifl.tJO : Zandmannetje 
— 19.05 : Bichard Leeuwehart : De 
bandieten van het woud (8e ofL) — 

19.30 : Te voet door Vlaanderen — 
19.55 : De Weerman — 20.00 : TV-
nleuws — 20.25 ; Het geluk vliegt, 
toeristische quiz — 21.00 : Ten 
huize van Gust De Muynck en 
Yvonne De Man — 22.00 : Ballet, 
door het Nederlands Danstheater, 
uitvoering van «c Madngalesoo » — 
22.20 ; Zoeklicht — 22.40 : TV-
nleuws. 

DONDERDAG 
14.05 : Schooltelevisie — 19.00 : 
Zandmannetje — 19.05 : De heer
sers van Venus : Het dodende virus, 
60 afl. — 19.20 : Arena — 19.56 : 
Hier spreekt men Nederlands — 
1959 : Weerbericht — 20.00 : TV-
nleu-ws — 20 25 : Ispahan, tv-spel 
door Carl Lans — 21.00 : Première-
Magazine — 21.50 : Penelope — 
22.20 : TV-nieuws. 

VRIJDAG 
18 45 : Teletaalles : Frans. 16e les : 
Le petit dejeuner — 19.00 : Zand
mannetje — 19.05 : De wereld Is 
klein. - On Safari — 19.30 : Tiener-
klanken — 19.55 : De Weerman — 
20.00 : TV-nieu-ws — 20.25 : Speel
film : De Caïd, komedie van Ber
nard Borderle met Pemandel — 
21.45 : Wereldkampioenschappen 
Kunstrijden op het IJs, te Colorado 
SprmgB — 22.15 : TV-nleuws — 
22.25 : De universiteit van m.or-
gen (H). 

ZATERDAG 
10.00 : Jonger dan je denkt 1 — 
10.30 : Volksuniversiteit — 15.15 : 
Wereldkampioenschappen op het Ijs 
te Colorado Springs (V.S..A) — 
16.10 : Wielrennen. Rechtstreekse 
reportage van de laatste kilometers 
en de aankomst te Gent van de 
wielerwedstrijd Gent-Gent — 17.It): 
Tienerklanken — 17.45 : Schooltele
visie — 18.55 : Zandmannetje — 
19.08 : Religieus programma. Lu-
ceat, rooma-katholieke uitzending 
— 19.30 : De grote oorlog : Daar is 
de duivel... — 19.55 : Hier spreekt 
men Nederlands — 19.59 : Weerbe
richt — 20.00 : TV-nleuws — 20.25: 
Cup — 21.35 : Echo — 22.05 : t n 
het Desilu-theater : Be vreem.de 
erfenis — 22.56 : TV-nieu-ws. 

VOOR 
KENNISMAKING, 
HUWELIJK 

Sciirlif v a n d a a g nog om 
kosteloze b rochure , fo-
tol i js ten en ledenl i j s ten 
in d a g b l a d f o r m a a t , m e t 
verschi l lende du izenden 
kenn i szoekenden v a n 
beide ges lachten , n a a r : 

DE 
GELUKKIGE 
TOEKOMST 

Postbus. 149. Gent; 
of naar ; 
Postbus, 11, Deinze; 
of naar : 
Postbus, 381, Antwerpen; 
of naar • 
Postbus. 231, Brussel 1. 

Het l a n g s t bestaande, 
grootste, betrouwvoUe ern
stige, moderste Vlaams-
Eersterangs - Huwelijks-
werk ! Verloving, huwelijk 
voor iedereen ! Alles ge-
helm ! Medewerking van 
priester. Dagelijks 4 tot 5 
verlovingen. 

OOK VOOR U EEN 
LEEUWENSCHILD 

Dit p r a c h t i g Iceawensei i l ld 
w o r d t n thn isbes te ld door o n M 
diens ten ind ien a 325 F s to r t o p 
postreicening 1476.97 van do V.U. 
te Brussel . Selcretar iaat : M. Lo-
m o n n i e r l a a n 82. 
U liunt ook beta len a l l volgt t 
bij a f lever ing 125 F -t- 2 m a a n -
delijltse s to r t ingen van eik 100 F . 
4f inet ingen : 40 X 30 cm. ver
vaardigd a i t d n a r z a m e grondatof 
(Cera f ix ) . 
Beiegd met b ladgoud 1 

^E V O L K S U N I E 

W E E K B L A D 
Uitgave van de 

V.Z.W. VOLKSUNIE 
REDAKTIE : 

Mr P r . Van der Eis t , 
H o o f d r e d a k t e u r . 

T. van Ove r s t r ae t en , 
Redak t i e sek re t a r i s . 

S. De Lie, W i m Jo r i s sen , 
l i c W. Luy ten , R. Mat-
t l ieyssens , W. Cobbau t , M. 
Babyion, E. Slosse, d r 1,1. 
Woute r s , J. Dier ickx . 

Leden . 
Alle b r i e twi s se l ing voor 
r edak t i e n a a r : 
Ro ta typ , Sylv. DupuisL, 
110 B r u s 7. - Tel . 23.11.98 

Beheer : 
Maur ice Lemonn ie r l . 82 
Brusse l 1. - Te l . : 11.82.16. 
Alle k l ach t en voor n ie t 
on tvangen van b lad op d i t 
ad re s . 

J a a r a b o n n e m e n t : 220 F . 
Half jaar l i jks : 130 P . 
Dr iemaande l i jks : 70 F . 
Abonnement bu i t en land : 

350 F . 
S t e u n a b o n n e m e n t ; 500 P . 

( m i n i m u m ) . 
Losse n u m m e r s : 6 F . 
Alle s to r t ingen voor he t 
b lad op p o s t r e k e n i n g : 
1476.97, Volksun ie - B rus . I 

V e r a n t w . u i tg . Mr F . Van 
d e r Eis t , Be izegemst raa t 20 
Brussel 12. 

http://vreem.de
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ANTWERPEN 

ANTWERPEN 
De Jong Vlaamse Studenten Ge

meenschap nodigt allen uit op een 
kleinkunstavond met Herman cie 
Winter, Kris Jakobs, Kor van der 
Goten, Frans Verleyen en Hugo 
Heien, op zaterdag 27 februari te 
30 uur in de zaal van de VTB. 8 t 
Jakobsmarkt 45 Antwerpen. 

Plaat'^en 50 en 30 F. 

ANTWERPSE POLDER 
Lillo. 

De aktie tp LiUo, waar praktisch 
«Ue huizen moeten gesloopt wor-
den en de bewoners door de stad 
Antwerpen op een onwaardige 
wijze uitgedi-even worden, ver
loopt schitterend. Verleden zater
dag vond te 20 uur in herberg 
« Nieuw Antwerpen » «en mas-
Bale protestvergadering plaate 

• waarop nagenoeg een honderd 
Lillonaren aanwezig waren. Ge
durende meer dan een uur sprak 
ons gemeenteraadslid Staf De Lie 
er over de problemen van de ont
eigeningen, haalde hij uittreksels 
aan van vroegere gemeenteraads
zittingen waarbij beloften werden 
gedaan aan de Lillonaren door 
burgemeester Craeybeckx, beloften 
die nooit nagekomen werden. 
Waarbij tevens de noden van de 
poldermensen naar voor gebracht 
•werdfin door Polderse afgevaar-
digden, leden van de meerder
heidspartijen, wat wel het beste 
bewijs vormt van het feit dat het 
stadsbestuur in gebreke is geble
ven.. Na Staf De Lie sprak ook 
VU-gemeenteraadslid Gerard Ber
gers die zioh de moeite getroost 
had naar de verre Polder te ko
men. Na afloop werd door .het 
adviserend bestuur van het Pol
ders Aktiekomitee te Lillo voorojj-
gezet een protest-autokaravaan in 
te richten doorheen de Polder 
Nadere inlichtingen hierover zul
len nog verstrekt worden. Onze 
mannen houden zich in elk geval 
klaar om tot een onmiddellijke or
ganisatie over te gaan. Vermelden 
wij nog dat nagnnoeg alle inwo
ners van Lillo de brief aan de 
koning die door onze mannen 
wordt opgesteld, hebben onderte
kend. 
Bal. 

Onze propagandisten vergader
den ten huize van Staf De Lie 
en hebben besloten "en solidari-
teitsbal in te r ichten om hierdoor 
de akt ie Lillo wat meer financiële 
armslag te geven. Er dient nog 
een luidspreker aanges<*iaft te 
worden om onze mikro-installatie 
volledig te maken en er dient ook 
veel propagandamateriaal bekos
tigd. Datum van het bal en zaal 
zullen nog bekend gemaakt wor
den. 

HOBOKEN 
De laatste tijd wordt er ernstig 

gewerkt in het licht van de a.s. 
verkiezingen. 

Ook de laatste werftooht in de 
Molenwijk leverde ons reeds 5 
abonnementen op. Di t mag een 
bevredigend resultaat geneemd 
worden, vermits da t 10 % van de 
verkochte nummers betekent. 

Nochtans blijft er te Hoboken 
nog een groot aanta l simpatizan-
ten te bewerken. Tevens zouden 
een vijftigtal nieuwe abonnemen
ten zeer welkom zijn; dit als in
zet van de verkiezing.sstrijd. 

;Wij houden er overigens aan. 
alle leden en simpatizanten te 
verwittigen dat we bij het eerste 
teken van het arrondissements-
bestuur. zullen aankloppen met de 
steunlijst voor de algemene ver
kiezingen. Op dat ogenblik gaan 
wij elkaar echter niet te lang van 
het werk houden. Leg dus alvast 
enkele « beatel «-briefjes klaar. 
Werftocht. 

Onze volgende werftocht heeft 
plaats op zaterdag 6 maar t te 13 
uur 30. Wij ncn ten ons deze keer 
tot de mensen van Hoboken-cen
t rum. Verzamelen : in /aan lo
kaal Bruegel. Vermits het zater
dagnamiddag is, zal er veel volk 
op s t raat zijn. 

Wees dus allen op post. 

zondag 20 februari, in samenwer
king met de ploeg van Schoten. 

Reeds 7 maal na de laatste ge
meenteverkiezingen ging onze af
deling op tocht. Al 482 nummers 
werden aan de man gebracht. 

Nog enkele jonge har ten ge
vraagd. Bel op : Schonkeren G. 
Tel. 744662. 

Zondag 7 maar t . kolportage in 
eigen dorp samen met de man
nen van Schoten. Vertrek om 10 
uur aan Café Terminus. 

KALMTBOUT 
Op dinsdag 2 maar t aanstaande 

te 20 uur m de zaal « Trefpunt » 
(Statielei. Heide) spreekt Drs. 
Mauri ts Coppieters. Drs. M. Cop-
pleters zal handelen over « Een 
nieuwe kijk op de Vlaamse Bewe
ging ». 

KAFEUUBN 
Onze afdeling nam deel aan de 

kolportage-tocht te Schoten, op 

WILRIJK 
vu-ba l werd siikses. 

Olschoon het er veel van weg 
had dat elke vereniging, die zich 
nog een beetje rejpekteert, op za
terdag 20 februari j.1. een dans
partij belegd had, werd het pri
vaat bal van onze afdeling een 
reuze-sukses. 

Rond half elf was de zaal «Har
monie» inderdaad stampvol en op 
dat ogenblik was het aantal aan
wezigen driemaal zo gi'oot als op 
het bal van de CVP-Wilrijk dat 
gelijktijdig met het onze olaats 
vond in het « Gildenhuis ». Kom-
mentaar overbodig! 

Verrassend bij dit bal is het 
groot aanta l pei-sonen dat zich 
liet verleiden tot het uitvoeren 
van solo-nummertjes, dig er op 
minder dan geen tijd de gewenste 
stemming in brachten. Stemmipg, 
die trouwens gans de duur van 
het bal zou aanhouden. 

Het orkest « De Accordona's » 
viel buitengewoon mede evenals 
het optreden van de pantomine-
gi-oep uit Limburg, waarvoor wij 
de heer PI. Haesevoets en zijn 
Limburgse wienden oprecht dank 
zeggen. 

De prijs voor het origineelst 
verklede danskoppel ging naar 
een simpatiek echtpaar uit Hobo-

2»u kunnen van betalen. Uit de ken, twwijl eveneens een simpa-
reeds voorbije raadszittingen kan tieke CVP-BSP-tweeling met he t 
men vaststellen dat onze mannen erbij horende ouderpaar bekroond 

MERKSEM 
Gemeenteraad. 

De gemeenteraad van Merksem 
•beeft een heel ander uitzicht ge
kregen. 

C^ de schepenbank tronen nu 
twee socialisten die er gekomen 
Mjn door de schuld van de CVP-
ers, die vóór de verkiezingen de 
mensen naliepea om toch maar 
yoor hen te stemmen, om voor 
alles Merksem Kristelijk 'en 
Vlaams te houden! 

Tussen die twee, ieder tien man 
sterke fracties, zitten onze twee 
Volksuniemannen in de oppositie 
tegen links en tegen rechts! En 
maar goed ook want anders wordt 
het daar een broederlijk delen 
waar de goegemeente de kosten 

tegen hun taak zijn opgewassen 
en da t zij vastbesloten schijnen, 
waar het nodig blijkt, een opbou
wende en doorgedreven oppositie 
te vowen. 

VI. K. Groenhighe. 
Wij dringen er bij al onze le

den en simpatisanten op aan de 
zaterdag, 6 maar t vrij te houden 
en te komen dansen op het bal 
van de VI. Kring Groeninghe. De 
door Groeninghe ingerichte dans
avonden in de mooie zaal Sfinx, 
Bredabaan 712, zijn jaarlijkse 
evenementen die alle Vlamingen 
van Merksem bij elkaar brengen. 

Half vastenavond. 
Eveneens onder de auspiciën 

van de VI. Kring Groeninghe, 
biedt de Waterploeg een verkleed 
en onverkleed Halfvastenbal aan 
op zaterdagavond 27 maar t te 20 
uur in de zaai van liet Vlaams 
Hui* Tyl, Bredabaan 298. Anima
tor voor deze avond is onze vriend 
Rene die reeds vroeger deze avon
den tot een sukses m.aakte. Er is 
op deze avond een prachtige prijs 
te verdienen, namelijk een reis 
naa r -het buitenland 1 

SCHOTEN 

Nieuwe belastingen. 

Op de gemeenteraadszitt ingen 
van 28 en 29 januari heeft de 
Volksimie getoond, naa r de goede 
maa t te zijn gesneden. Het wa
ren enkel haa r vertegenwoordi
gers, de burgemeester en de « lo
nely ranger » Blanckaert die er 
het woord voerden. De rest zat er 
maar bij te knikkeboUen. 

Het heftig verzet der VU heeft 
met mogen baten : de inwoners 
Van Schoten zullen 250 fr. moeten 
betalen per gezin voor de huisvuil-
dienst en 3 % gemeentetaks op de 
inkomstenbelastingen (jiersonen-
belasting). Hoewel dit een gevolg 
is van de wet Eyskens, stemden 
alle roodjes braaf ermede in. 

Het verzoek van de VU om een 
waarnemer van de oppositie in 
het schepenkollege toe te lat'en 
werd afgewimpeld als onwettig. 

Alleen kan de wet die zulks ver 
biedt niet worden aangewezen. 

Twee punten werden bekomen 
door toedoen van de VU : een 
toelage voor de 11-juliviering en 
toelagen aan de tehuizen voor ver
laten kinderen van Schoten, die 
nog nooit één frank subsidie ont
vingen! 

Talrijke andere opgeworpen 
punten (afschaflen opcent-mes, 
rijwielbelasting, geboortepi'emie, 
verkeerslichten, enz.) werden « in 
beraad » gehouden. 

Wat de beruchte verhaalbelas-
ting betreft, heeft het gemeente
bestuur toegegeven dat de specia
le gevallen zullen onderzocht wor
den en dat in het algemeen niet 
meei- dan 70 % der kosten ten 
laste van de boordeigenaai-s mag 
gelegd worden. 

Wij blijven waakzaam! 

Hernieuwing abonnementen. 
Na het ophalen dei' lidmaat

schapsgelden is men thans bezig 
met de hernieuwing van de abon
nementen die nog niet door de 
post werden ontvangen. 

Aktie Donk. 
Een bijzondei e zitdag zal ge

houden worden in café « De Lin-
dekens ». De betrokkenen zullen 
worden verwittigd njet een brief 
over de juiste datum en nadere 
inlichtingen verkrijgen. 

werden. Ook de meest onvermoei
bare en origineelste dansers wer
den inet prijzen bedacht. 

Uit de vele gunstige Teakties 
van de aanwezigen konden wij 
opmaken dat zij heel tevreden 
waren en dit laat ons dan ook toe 
te verzekeren dat dit eerste VU-
bal, waarvan de heren Ir. R. Van 
den Bossche, M. Jorens, G. KI\D1S, 
K. Uytferhaeghe, H. Verhelst en 
A. De Beul de inrichting verzorg
den, de inzet zal geweest zijn 
van een — laat ons hopen — ri j
ke traditie. 

OOST-VLAANDEREN 
GENT 

Onze kolportage te Beklo op zon
dag 14.2.65 mag als zeer geslaagd 
worden beschouwd. In samenwer
king met de plaatselijke groep en 
propagandisten uit het Meetjes-
land werd er in een paar uur tijd 
zeer nut t ig werk verricht. Een ver
koop van 251 ntimmers wettigt ze
ker een optimisme voor de komen
de verkiezingen. 

Er wordt voor de nabije toe
komst een masakolportage voor
zien in de stad Gent Twee radio-
wagens en vier a vijf gi-oepjes kol-
porteurs zullen te Gent de Volks
unie aanbieden. De meest geschik
te datum wordt nog langs deze 
weg medegedeeld. 

Wij doen nogmaals een warme 
oproep om nu ,de handen uit de 
mouwen te steken en de zaak 
flink aan te pakken 

MARIAKEBKE-GENT 
Op zondag 7 maar t 1965 te 11 

uur wordt in de parochiale kerk 
van O.L. Vrouw-Center te Maria
kerke bij Gent een H. Mis met 
offerande opgedragen ter nage
dachtenis van Z.E,P. Callewaert 

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

Wij doen dan ook een oproep 
tot alle Vlamingen (de vele uit 
zijn St. Thomasgenootschap 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. 

MERELBJEKE 
Zondag 21 februari bracht in 

de oude dorpskern de openbaring 
van ons kanton. 

Op amper anderhalf uur wer
den 142 nummers door 14 ijverige 
medewerkers verkocht. 

Aan de afdeling Gent, opgeko
men met radiowagen bieden wij 
onze oprechte dank voor deze 
daadwerkelijke steun. Kamera
den, jullie kunnen ook op ons 
rekenen! 
Vergadering. 

Zondagvoormiddag 28 februari 
te 10 uur : uitgebreide vergade
ring voor alle medewerkers in 
« Berkenhof ». De dagwde vei'-
meldt : verzenden van « De Weer
galm », korte uiteenzetting over 
de eerstkomende propaganda. 
Kolportages. 

I n maar t kolporteren wij in bet 

dlstrikt Ledeberg ais volgt : 7 
maar t . Gavere; 14 maart , Gent-
te-ugge; 21 maart , Melle; 28 maart , 
Merelbeke-Plora. Al onze propa
gandisten verzamelen telkens om 
9 uur in « Bei-kenhof ». 

Meeting. 

Onze speciale aandacht gaat 
nu naar de volgende meeting. Na 
de puike en flink gewaardeerde 
rede van Mr Herman Wagemans, 
verwelkomen wij Drs -M. Coppie
ters : op vrijdag 19 maart , allen 
op post in « Berkenhof ». Begin 
te 20 uur. 
Steunlijst. 

De eerste steunlijst vermeldt 
als rezultaat : 900 F. Dank a a n 
allen, ook aan de toekomstige mil
de gevers.. 

SCHUIMRUBBERMATRASSEN 

met 
Gebreve tee rde 
bedekkings lagen 

RESSORTMATRASSEN 
(Brevet - 529768) 
met 
Gebreve tee rde ka rkassen 
(Brevet - 512767) 

T E ZELE (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. 

Indien U geen verkoper 
in uw omtrek kent s luur 
ons een kaar t j e en vie 
zenden U he t ad res van 
de d ich t s bijgelegen ver
koper S t a r Zele. 

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

AJle zater- en zondagen 
Opper Beieren orkes t . 
S temming - plezier . 
Alle dagen, 's middags en 
's avonds beste keuken, 
n ie t d u u r . 
Vanaf 's m o r g e n s 
tot 's nact i ts 
koud buffet en koffie. 
Bi jzonder inger ich t voor 
«i 'oepsreizen scholen enz. . . 
P a r k i n g voor h o n d e r d e n 
au tobussen en auto ' 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 II 
Groenp laa t s 33 te Antw-erpen 

p r i m a koud bu f fe t 
Open dag en nach t . 
Zalen voor vergader 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 ie rke lde r 
van bet land. 

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

DORT THIERBRAUHOF l i l 
langs au tosne lweg Antwer -
pen-Aken, Tessender lo . 

DORT THIERBRAUHOF IV 
Autosne lweg Aalst, 

Café-rest . (1000 pi.) 
Ruime parkeerge legenhe id 

Aanbevolen 
Huizen 

H E R B E R Q E N 

Bezoek het « Veerhuis » 
te St-AMANOS a.d. Schelde 

Mosselen - Paling 
Uitbater : Jan Brugmans 

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

« PETER BENOIT » 
Frankrijklei 8 Antwerpen 

Op doorreis te Aalst : be
zoek het Vlaams Huis 

« DE VRIENDSCHAP 
Kerkstraat 9 

(bl] Grote Markt) 

Bar Bowling Buffet 
OOSTHOEK 

Oosthoekstraat 12 
KNOKKK - Tel. 68.811 

VLAAMS HUIS 
Ijzerlaan 82 Tel (051)50749 

DIKSMUIDE 
Uitb. 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 Havrelei 70 T S56317 
Agent De Coene Kortrijk 

Plastic vloer en trapbedek-
klngen Dellflex Taplflex 
enz. Inlichtingen . 
Claessens-Cornelis Schut-
str. 18 Deurne T 36.18 18 

Toor aw modern interieur 
EURO-DOMI 

Kruldtulnlaan 6 Brussel 
met Geschenken-kelder 

Bouw verand«rlngs-
herstelUngswerken 
SEGERS Adrtaan 

Steynstraat 187 
Hoboken Tel (03)37 43 81 

B O E K E N T I J D S C H R . 

Voor aJ uw Vlaamse lektuvr 
Eén adres 

Boek- en dagbladhandei 
Paul BEQUET 

Nassaustraat 6 Antwerpen 

H O T E L R E S T A U R A N T 

Bezoek het Payottmkind 
goede spijzen vindt U in 

afspanning 
«DE KROON» 

O.L.V.-Lombeek ffl54)S23Bl 

« Vlaams Huis B Knalcke 
KamfiM vol. pension -

gezellige sfeer 
Vermindering v groepen 
Ellsabethl 10.5 T 632 70 

Vlaams Huis Breuchei 
de Smet de Naeyerlaan 141 

BLANKENBERGE 
Telefoon : (050)41637 

Vol. Pension 80 kamers 

UURWERIOm 

Zwitserse uurwerken 
bij ) Mester unrwerkmaker 

SLAETS 
Dewinterstr. 11 Oudergem 
T. 72.45 43 terminus tr 35 
19 % korting leden V.D. 



16 DE VOLKSUNIE 

• AAK hoort men bij onze 
tegenstanders beweren dat de Volks
unie een eng-nationalistiscine partij zou 
z i jn die al blij js dat ze bestaat als 
klein drukkingsparti jt je, dat ze een 
parti j is "die geen belangstelling heeft 
voor sociaal-ekonomische vraagstuk
ken, kortom, een partij die vegeteert 
en die eigenlijk niet erg groeien w i l . 

van het nuchter nationaal inzicht, de 
enige oplossing is. De Volksunie werd 
schitterend in het gelijk gesteld. Waar
om dit niet objektief erkend in plaats 
van een dwaze - onverantwoorde - af
keer voor onze noodzakelijke partij te 
fokken bij zichzelf en bi] anderen ? 
Wi j nemen zeker niemand kwali jk dat 
hij pas na Hertoginnedal heeft ingezien 
dat de kleurpartijen niet in staat b i i j -

DOOR Wllïl JORISSEN 

Die krit iek komt dan gewoonlijk 
van personen die niet weten wat voor 
inzicht en inspanningen het gevergd 
heeft om In eeri vijandig klimaat de 
grondvesten te leggen en die partij uit 
te bouwen. Laat ons, even terugblik
kend, zeggen dat de voorbije tien jaar 
allesbehalve gemakkelijk waren en dat 
de crit ici , die er niet bij waren, in hun 
eigen leven zulke inspanningen ge
woonli jk niet opgebracht hebben. 

ken, de Vlaamse belangen daadwerke
l i jk te dienen. Maar waarom zou men 
het de Volksunie kwal i jk nemen, dit 
reeds tien jaar ingezien te hebben ? 
Als onze partij nu niet groter is, is dat 
omdat we moesten roeien met de rie
men die we hadden. Is het bi l l i jk dat 
degenen die niet meegeroeid hebben 
ons thans hiervoor de steen werpen ? 

N, 
Z, 

lU , een tegenverwijt is 
geen argument ' 

Laat ons de argumentatie van onze 
tegenstanders even onderzoeken. 

Z i jn wi j enge nationalisten ? 
Vooreerst : wat is dat, eng nationa

lisme ? 
W i j menen dat het nuchter natio 

naai argument, zonder romantiek door 
de Volksunie sinds tien jaar vooropge
zet, zi jn deugdelijkheid schitterend 
bewezen heeft. Sinds Hertoginnedal 
hebben alle vlaamsgezinden ingezien 
dat federalisme, het logisch uitvloeisel 

i IJN wi j nu de verdedigers 
van een starre nationalistische ideolo
gie ? Niemand kan bezwaar hebben 
tegen ideologieën als zodanig. W i j z i jn 
echter praktisch genoeg om te weten 
dat elke ideologie hoofdzakelijk slechts 
één facet van het leven belicht en geen 
oplossing kan geven aan de grote ver
scheidenheid van de politieke, ku l tu -
rele en sociaal-ekonomische vraagstuk-
Ken die in de politiek gesteld worden. 
In de praktische politiek zi jn ideolo
gieën echter nog zo geen grote hinder
paal als ideologen. Ui t ideologieën 
neemt men wat praktisch bruikbaar is, • 
ideologen zijn echter gewoonlijk men

sen die star een eigen weg gaan en die 
een partij zouden uit elkaar rukken om 
gelijk te halen. In de prakt i jk is een 
ideoloog het tegendeel van een demo-
kraat, omdat hij a l t i jd gelijk halen w i l , 
ook al volgt haast niemand hem. 
Daarom dat iedereen in de leiding van 
de Volksunie zich aan de wens houdt 
"Geef ons ideeën, maar bespaar ons 
ideologen in de part i j le iding". 

u 
• S de Volksunie niet de-

mokratisch ? 
Waar men d i t argument vandaan 

haalt weet ik niet. 
Toen we, als jonge mensen nog, de 

Volksunie gesticht hebben, gebeurde 
d i t normaal op demokratische basis en 
gedurende ons tienjarig bestaan is daar 
nooit enige diskussie over geweest. 

De demokratie is zeker de beste of 
de minst slechte staatsvorm. Daarvan 
zal thans wel iedereen, tenzij hier of 
daar een zonderling, overtuigd zi jn 
De demokratie is trouwens eeuwenoud 
in onze Lage Landen en bij alle voor
uitstrevendheid wensen we het goede 
ui t het verleden te bewaren en te ont
wikkelen. 

i s de Volksunie niet hu
manistisch ? 
• Evenmin als het personalisme de so
ciale gerichtheid uitsluit maar ze ver
onderstelt, evenmin is ons bevrijdings-
nationalisme in tegenspraak met een 
wereldordening of met de achting voor 
andere volkeren. Het is alleen ui t 
achting voor alle volkeren dat we ook 
ons eigen volk achten en zi jn kolo
niaal statuut wi l len opheffen. 

Dat onze eerste opgave luidt, ons 
eigen volk een eigen gelaat te geven 
door een eigen federale staatsstruk-
tuur, dat wordt ons opgedrongen door 
de omstandigheden. Men moet een 
volledig gebrek aan realistisch inzicht 
hebben om ons di t kwal i jk te nemen. 

i ^ T A A T onze parti j niet 
open voor nieuwe ideeën ? 

In geen enkele andere parti j bezet
ten de jongeren zo een groot aantal 
bestuursplaatsen in de arrondissemen-
tele en nationale parti j leiding. De 
nieuwe ideeën van de jongeren dringen 
zich dan ook onweerstaanbaar op in 
onze part i j . Dat de ouderen anti z i jn 
is een onwaarheid. Alleen hebben 
sommigen wat t i jd nodig om zich aan 
te passen aan dat jong geweld. Ver
mits demokratie echter ook overtuigen 
is, moeten we ze de t i jd gunnen om
dat de Vlaamse stri jd alleen kan ge
wonnen worden zo de oudere en de 
jongere generatie samenmarsjeren. 

Moeten we nog wi jzen op de beslui
ten op sociaal-ekonomisch gebied van 
onze jongste twee kongressen ? Wer
den ook de sociaal-ekonomische struk-
tuurhervormingen er niet met een 
overweldigende meerderheid van 95 %' 
goedgekeurd ? 

Werk t de studiekommissie thans 
niet verder aan de ui tbouw van een 
sociaal-vooruitstrevend program voor 
alle maatschappelijke groepen ? 

Ohze jongeren wi l len van de Volks
unie een moderne parti j maken en 
onze "ouderen" hinderen hen daarbij 
volstrekt niet. Integendeel, helpen 
aktief mee, 

H EBBEN diskussies over 
programmatis.che bijzonderheden ech
ter zin op een ogenblik dat de str i jd 
tegen de grondwetsherziening alles 
dient te beheersen ? Want daarover 
zi jn alle vlaamsgezinden het dan toch 
eens ! 

Laat ons dan ook zonder verder u i t 
stel deze str i jd aanpakken. De Volks
unie mag en zal hier aan haar taak 
niet tekort schieten. W i j weten wat 
onze aanhangers en sympatisanten van 
ons verwachten : zo groot mogelijke 
eenheid in de str i jd en een zo krach* 
t ig mogelijk offensief. 

Onze basis heeft het recht, di t van 
de parti j leiding te verwachten en de 
partij leiding heeft de plicht di t uit te 
voeren. 

w, IJ verzoeken alle propa
gandisten, zich klaar te houden voor 
ons eerste offensief tegen dé grendel
grondwet. 

Laten onze tegenstanders niet te 
vroeg denken dat ze reeds gewonnen 
zi jn De bereidheid tot samen-werken 
is groot in Vlaanderen De Volks
unie zal die bereidheid omzetten in een 
krachtig offensief. 

Ititerfonie 
Geluidsversterking in de perfektie voor 
^alen • reklamewagens kerken huis
kamers enz... 

Wendt ü in vertrouwden tot : 

•dTéÜLt̂ ïiJSfeRON 
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 

V speciale voorwaarden. 

KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS 

GOEDNUMMER? 

'RT GEVAAR BELOERT U TE ALLEN KANTE ! U MOET VERZEKERD ZIJN I 
• VOOR UW LEVEN, 

UW AUTO 

UW HUIS, 

UW MEUBELEN 

odpleeg ons, U zult er baat bij vinden. 

Uaarom slechts één adres : 

VERZEKERINGEN VAN OER PAAL. VOORBRAECK & CO. P.V.8. 
Jan Van Bijswijcklaan 62, Antwerpen Telefoon 03/37.54.38 . PCR 163.620 
Beheer : Van der Paal • Voorbraeck — Direktie : Lic. Rik De Vos. 
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