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DENK AAN DE 

ABONNEMENTENSLAG! 

SCHITTERENDE INZET VAN 

KIESSTRIJD TE ST.NIKLAAS 

650 WAASLANDERS OP V.U. - MEETING 

TEGEN DE GRENDELWET 
De eerste grote meeting van de Volksunie in het teken van de strijd tegen de grendel

grondwet ging verleden woensdag door te St Niklaas. De zaal Select aan de Parklaan 

« • 620 zitplaatsen — liep bomvol en in de ingang blexen nog heel wat mensen staan 

die geen plaats meer vonden. Meteen werd het bewijs geleverd dat de open, verruimde 

Volksunie onverminderd de belangstelling en de simpatie geniet van de grote massa der 

vlaamsgezinden. Welke partij is immers in staat, om reeds drie maanden voor de ver

kiezingen volle zalen te lokken met haar kandidaten, met haar programma,? 

Achter het grote, stijlvolle podium, ge
flankeerd door twee leeuwenvlaggen, prijk
te op een spandoek reuzegroot de inzet van 
deze verkiezingsstrijd : «Geen Grendel
grondwet 1 ». Onder de aanwezigen bemerk
ten we het volledige kader van de Volks
unie arr. St Niklaas, heel wat figuren uit 
de a-politieke Vlaamse Beweging in het 
Waasland en vertegenwoordigers van de 
pers. 

De meeting werd ingeleid door de heer 
Rik Verhasselt, die een speciaal woord van 
welkom richtte aan Maurits Coppieters, de 
Waaslander die zijn moreel gezag en zijn 
schitterende talenten ter beschikking stelt 
wan een verruimde Volksunie in zijn ge
boortestreek. 

Als eerste spreker nam mr. Jan Verniers, 
advokaat en gemeenteraadslid te St-Niklaas, 
het woord. Ook hij richtte zich speciaal 
tot drs. Coppieters : « Ik heet onze vriend 
Coppieters van hartö welkom en ik vraag 
hem, de vlag die wij jaren gedragen heb
ben bij de parlementsverkiezingen naar de 
overwinning te voeren ». Mr. Jan Verniers 
gaf vervolgens, degelijk zoals steeds, een 
uiteensjetting over het programma van de 
Volksunie, waarna hij met enkele treffen
de voorbeelden de achterstelling der Vla
mingen in dit land aantoonde. Hij besloot : 
« Het gezond Vlaams verstand en ook de 
gezonde volkskracht onzer jeugd, onzer 
arbeiders, onzer boeren draagt het lot van 

(vervolg blz. 5) 

Wie na Hertoginnedal nog zo ndief was van de Vlaamse C.V.P.-
vleugel iets te verwachten, zal nu wel ontnuchterd zijif. De goed
keuring van het akkoord over de grondwetsherziening door het 
partijkongres van de C.V.P., zonder noemenswaardig Vlaams ver
zet, is 'n nieuw Hertoginnedal met nog grotere politieke draagwijdte. 
Eens te meer hebben de Vlaamse C.V.P.-ers al hun vroegere stand
punten in verband met de Grondwetsherziening verloochend om 
onvoorwaardelijk te kapituleren voor het diktat dat hen door de 
partijleiding opgedrongen werd. 
Niets blijft er over van de voorwaarden die zij gesteld hadden en 
het voorbehoud dat zij maakten. 
Stap na stap weken zij achteruit om ten slotte alles te aanvaarden 
en goed te keuren wat hen voorgeschoteld werd. Het was eens te 
meer een zielig en beschamend schouwspel. De zetelaanpassing 
werd goedgekeurd in de Kamer — maar zij heeft iedere politieke 
betekenis verloren, vermits de Vlaamse meerderheid in het parle
ment door het akkoord over de grondwetshetziening machteloos 
gemaakt wordt en overgeleverd aan de willekeur van de helft + 1 
van de Walen, hetzij nog geen 25 % ! 
Hun houding is tevens de verloochening van gans hun argumentatie 
tegen het federalisme, van hun traditionele doctrine over de Vlaam
se strijd. Nog vóór de Vlaamse meerderheid in het parlement — 
voldoende groot om niet te moeten rekenen op de laatste vertegen-
woordigers van het franskiljonisme in Vlaanderen — zijn gewicht 
in de weegschaal kan werpen, worden met hun medeplichtigheid de 
gewichteti vervalst en de Vlaamse meerderheid afgegrendeld. 
Het is een ongehoorde uitdaging aan het Vlaamse volk en aan de 
deniokratische beginselen. 
Wanneer de voorgenomen grondwetsherziening doorgevoerd wordt, 
gaan wij regelrecht naar een uitzichtloze situatie, waarin het de 

• Vlamingen onmogelijk gemaakt wordt nog iets te verwezenlijken. 
Nooit wellicht heeft dergelijke bedreiging op de Vlaamse ontvoog-
dingsheweging gewogen. 
Dit prijsgeven van de politieke invloed en macht, normaal voort
vloeiend uit de demografische meerderheidspositie van de Vlamin
gen in een unitaire staat, is diep vernederend en beschamend. 

ALLEEN DE VOLKSUNIE 
Het ligt in de lijn van de slaafse lafheid en zwakheid die wij ge
woon zijn vanwege de Vlaamse mandatarissen van de unitaire par
tijen. Maar nu worden alle perken overschreden, door de Vlaamse 
minderwaardigheid in de grondwet vast te leggen en te institutio
naliseren. Indien ons volk politiek mondig en gezond was, zou er 
een vloedgolf van verontwaardiging, van woede over gans Vlaande
ren spoelen om hén weg te vagen die er schuld aan hebben. 
In deze benarde situatie blijft alleen de Volksunie over als de enige 
macht die zich op het politiek vlak tegen deze grondwetsherziening 
kant. Eensgezind en gesloten staat de Volksunie in alle arrondisse
menten klaar voor de strijd. Een tegenslag zoals deze die ons te 
Brussel overkwam kan ons niet ontmoedigen. Wij laten ons niet 
ontmoedigen, omdat wij weten welke grote verantwoordelijkheid 
op ons weegt in deze zware strijd. Wij hebben geen tijd meer te 
verliezen met nutteloos en onvruchtbaar gekibbel. > 

mr. F. Van der Eist, 



Dfc VOLKSUNIE 

VERTROUWEN 

De Volksunie, afdeling Kalmt-
hout, 
^ drukt iiaar volledig vertrouwen 
uit in het Hoofdbestuur der par
tij onder liet voorzitterschap van 
de heer Van der Eist; 
— steunt onvoorwaaide ijk elke 
maatregel die het Hoofdbestuur 
zal treffen om de eenheid van de 
partij te vrijwaren m deze tijd, 
nu het voortbestaan van Vlaan
deren zelf op het spel s taat ; 
— verheugt er zich over dat de 
overgrote meerderheid der Volks
unie-leden en simpatisanten de 
toekomst met optimisme, moed en 
vastberaden strijdlust tegemoet 
zien; 
— veroodeelt scherp alle personen 
die — in of buiten de Volksunie — 
de eensgezindheid der nationaal-
bewuste Vlamingen trachten te 
ondermijnen, het weze met goe
de of niet kwade bedoelingen; 
— richt een dringende oproep tot 
alle goede Vlamingen om, ten 
overstaan van de gemeenschappe
lijke vijand, hun persoonlijke am
bities en inzichten het zwijgen 
op te leggen en verzoekt hen met 
de meeste aandrang de lessen uit 
het verleden niet te vergeten. 

« DE NIEUWE » 

Geachte Heren, 

Op 21 februari hebben we vol
gend schrijven aan « De Nieu
we » gericht : 

Met veel belangstelling het 
hoofdartikel in « De Nieuwe » 
van 19 dezer gelezen, waarin ein
delijk sinds uw verschijnen een 
ruime tekst aan de Volksunie werd 
gewijd. 

Wegrens de aktualiteit van deze 
bijdrage, heb ik op een vergade
ring van Volksunieleden te Halle-
Scliilde op 19 dezer, met toelating 
van het plaatselijk bestuur, de 
volledige tekst aan de aanwezigen 
mogen voorlezen. 

Allen waren ten zeerste onder 
de indruk en gngen , op één uit
zondering na, unaniem akkoord 
om toe te geven dat : 
— gelet op de zeer objektieve dia
gnose van de jongste gebeurtenis
sen .•n en om de VU en Vlaamse 
Demokraten, 
— gelet op het haarfijne psycho
logische en politieke doorzicht, 
— gelet op de onmiskenbare drang 
om alleen en uitsluitend het be
lang van Vlaander; n en niets an
ders dan het belang van Vlaande
ren te dienen, 
— gelet op de zeer konstruktieve 
en ongetwijfeld de enig juist? 
wijze om een schoon Vlaanderen 
tot stand te brengen. 
de Oskar van Vlaanderen Eerst 
anno 1965 aan « De Nieuwe » en 
inzonderheid aan de steller van 
het artikel dient toegekend. 

Slechts één aanwezige, die het 
aandurfde te zinspelen op de fa
bel van La. Fontaine « De Kikker 
en de Os », werd op ekstremistisch-
rechtse wijze aan de deur gezet; 
deze handelwijze werd nadien 
echter betreurd en toegeschreven 
aan de macht der gewoonte. 

In -het belang van Vlaanderen, 
hopen wij nog vele dergelijke ar
tikels te mogen lezen. 

F.D.B. - Schilde. 

DE VALSSPELERS 

Mijnheren, 

Van zweepparij naar massai»r-
tlj? Volledig akkoord. De gemeen-
twaadsverkiezmgen zijn een mach
tige schakel geworden daarnaartoe. 
Blke machtige zeegolf maakt open 
plaats voor een nieuwe. Maar die 
draagt in zich ook allerhande af
val en dingen die vreemd zijn 
aan het krachtige zeewater en. 
enkel gebruik maken van de stu
wing om een veilige plaats op he t 
droge te betrachten. Daar moeten 
We voor oppassen. Het verleden 
heeft op dat gebied wel meer dan 
iets geleerd 

Nieuwkomers ? Ja . welkom, en 
hoe meer hoe liever. Als ze vrij 
en onbevangen tot ons komen, is 
voor hen deaelfde verdienste als 

voor die van het eerste uur, zoals 
in het Evangelie geschreven staat. 

Volksunie — als het dan toch 
op de naam aankomt — is een be
grip geworden dat ook de kleinste 
volksmtns, zoals de schranderste 
geest thans aanspreekt. Waarom 
nu gaan overschakelen naar een 
andere naam, vooral als die demo-
kratische naam dan handelingen 
moet dekken die tot de reinste 
diktatuurmetoden behoren. 

V.H. Asse. 

« DE NIEUWE » 

M jnheren. 

Op 21 februari stuurde ik vol
gende brief naar « De Nieuwe » : 

« Ik heb uw hoofdartikel in De 
Nieuwe van 1 9 - 2 tweemaal gele
zen. U heeft me niet kunnen over
tuigen. U gaat de verkeerde weg 
op. U deugt daar niet voor. Bezorg 
informatie en t racht te verzoenen, 
als U daar iets voor voelt. Als nu 
«De Nieuwe» ook aan partijpoli
tiek gaat doen, wat hebben we 
dan nog aan onpartijdige voor
lichting ? Aan partijpolitiek Is al
tijd iets dat niet geheel zuiver is. 
Neem dit aan van iem.and die van 
af 1907 Vlaams-nationalist Is en 
al de tribulatites heeft kunnen 
volgen van de Vlaamse partijfor
maties. Maar een VI. nat . part i j 
is er nodig, al is die nooit geheel 
zuiver. Want uiteindelijk wordt de 
strijd in het parlement uitgevoch
ten ». 

«Ik vrees dat de groep « Vlaam
se Demokraten » ( gebrek aan iets 
anders?) er is toe gekomen U in 
te spannen voor zijn wagen. U 
schrijft dat zij « eisten dat bepaal
de plaatsen op de lijsten werden 
afgestaan (hoe zouden zij anders 
de macht van hun persoonlijk
heid en van hun organisatie in 
kunnen zetten )». Wat is dit laat-
ste ? Nooit iet« van gezien. Wat 
men wel merkt is, dat zij in het 
parlement willen verkozen zijn en 
daarvoor niet vies zijn van de 
V.U.-mensen, maar wel van de 
kaar t van lidmaatschap. Is dit im
moreel ? De spons erover, het i« 
partijpolitiek. Zijn ze me t zo zeker 

van de voorkeurstemmen van hun 
«orgKnisatie » ? Zouden zij «de 
macht van hun persoonlijkheid» 
niet kunnen inzetten m de schoot 
van de par t ' j , geiijk zovele ande-
r t n het jaren hebben gedaan? 

«Wat zijn onzg mensen toch 
roekeloos. Eindelijk is, na lang 
wi'oeten en offeren, een klein suk-
sesje met de gemeenteverkiezingen 
behaald, of sommigen denken dat 
Ze zich alles mogen permiteren. 
Dit is bedenkelijk voor diegenen, 
die tot nu toe hebben toegekeken 
waar het naartoe zou gaan. Aan 
de V.U. zou lankmoedigheid in de 
onderhandelingen kunnen worden 
verweten. » 

« Ik geloof niet dat dit gebrek is 
aan doorzettingsvermogen, maar 
dat de leiding het verlies van Da
niël De Coiiinck wou vermijden. » 

L.J.V.A., Edegem. 

« DE NIEUWE » 

Mijnheren, 

Op 22 februari stuurden We vol
gende brief naar « De Nieuwe » : 

Met groeiende verontwaardiging 
lazen wij in « De Nieuwe » van 
19 dezer het hoofdartikel. U kunt 
er op pochen, een artikel geschre
ven te hebben dat zelfs een 
« Schildwacht » uit eerlijke 
schaamte nog niet zou durven pu
bliceren. 

Persoonlijk was ik sinds he t be
gin gewonnen voor de verruiming 
met de « Vlaamse Demokraten » 
en beloofde hen zeUs spontaan 
mijn medewerking. Gans het be
stuur van de Volksunie-afdeling He-
kelgem ging daarmede akkoord ; 
in de arrondissementsraad werd 
biJ de eerste stemming over de 
verruiming door mij als arrondis
sementeel raadslid vóór deze ver
ruiming gestemd. De door het 
hoofdbestuur op 13 februari aan
genomen motie, waarin de voor de 
Vlaamse Demokraten voorziene 
plaatsen weiden bekendgemaakt, 
was voor ons allen een strikt maxi
mum, zodat wij thans onze hou
ding tegenover de Vlaamse Demo
kraten moeten herzien. 

Mijn jaarabonnement op « De 
Nieuwe» vervalt m april. Om XJ 
verdere kosten te besparen, gelieve 
ir er nota van te houden dat tT 
geen vernieuwing d'ent aan te bie
den. Ik denk aat ik de enige niet 
zal zijn. 

V.G.J., Heke.gem, 

« DE NIEUWE » 

Waarde Redaktie, 

Het smerig ai'tikel van M. Gram
mens m «De Nieuwe» van 19-27 
kan niet genoeg aan de kaak ge
steld worden. Dit heertje durft 
het aan, verwijten te slingeren als 
« gebrek aan pyolitiek doorzicht » 
enz. Terwijl hij de Vlaamse strijd 
van zijn essentie wu ontdoen. 

De heer M.G. heeft een lef, da t 
op de lachspieren werkt als hi] 
schrijft : «Moet een part i j die be
weert geroepen te zijn om de 
Vlaamse strijd op politiek plan te 
voeren, niet alle federtalisten die 
bereid zijn hun politieke verant
woordelijkheid op te nemen, met 
enthousiasme tegen om het even 
welke voorwaarden in haa r schoot 
opnemen? ». En de V.U. zou de 
Demokraten uit eigen beweging de 
best mogelijke topposities moeten 
aanbieden! Van demokratische 
diktatuur gesproken. 

De verwijzmg van de heer M.G. 
naar het V.U-ledenaantal moet 
met een schouderophalen gelezen 
worden. Maar zouden de Demo
kraten hun oplage van « Nieuwe • 
en « Pennoen » durven bekendma
ken ? 

En nu met alle macht de uni
taire partijen bekampen I 

B.B. - Aalst. 
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een reusachtige ken* van salons o.a. bestaan
de uit: 2 tot 3 ï r o t e lederen of stoffen leun
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SÏÜUR DEZE ADVERTENTIE VAND.^AG NOG OP S 
naar USIBRABANT, Brabantstraat 124. Brussel 2 - Tel. 17.36.80. S 
Deze geeft U reciit op een geschenk + een weelderige ge- S 
kleurde documentatie. !j 
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ALLE ADVERTENTIES VOOR 
< DE VOLKSUNIE » dienen toe
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S. De Lie, < Papenboek », Berendrecht TeL (03)73.66.59 

Alleen de zoekertjes gaan naar 
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M. Lemonnier laan 8 2 Brussel 1. Tel . 0 2 / 1 1 . 8 2 . 1 6 
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Vertegenwoordiger voor Antwerpen (Stad en provincie) : 
L. Vandevelde, St Damiaanstr. 17, Wommelgem - T.03-53.67.27 

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

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

. Beroepsmedewerker der maatschappijen 

COISSTAISTIA 
stelt zich kandidaat voor : 
1. Overname van één uwer lopende verzekeringspolissen. 
2. Aile gebeurlijk nog af te sluiten verzekeringspolissen. 

IK KOM OP UW EERSTE VERZOEK 
Leven - Brand - Familiale - Persoonlijke -
Auto - Wet - Brügerlijke aansprakelijkheid. 

e L M W in MONTMM. 
Sfèht voer v«ri«lirjM. 
HiMflIiBgen tn etg»n w«(44itfu. 

Waiter ROLAND 
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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 u . 
Telefoon : 11.00.33. 
BrusseL 

• 
VOLLEDIGE 
SEKRETARIAAT-
KURSUS 

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

met re<:ht op Kinderge ld . 

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

Beter en voordel iger . 
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GEEN VUILTJE AAN DE LUCHT Bl | HEN? 
In de bladen, die gedurende de jongste weken met zoveel geestdrift en overtuiging 
het nakend einde van de Volksunie in de grote opmaak hebben voorspeld, moet 
men helemaal achteraan gaan zoeken om iets te vinden over de moeilijkheden 
in de kleurpartijen. 

Nochtans Is het in de grote partij
en alles behalve rozegeur en mane
schijn. 

De grote eensgezindheid op de kon-
gressen van de C.V.P. en de B.S.P. 
kan niet verbergen, dat in deze par
tijen zeer sterke middenpuntvlieden-
de krachten aan het werk zijn en 
dat de verhoudingen er in het voor
uitzicht van de verkiezingen niet be
ter om worden. 

De C.V.P. heeft op verschillende 
plaatsen in Wallonië ernstige moei
lijkheden met de Waalse kristen-de-
mokraten. Te Luik is er een zeer la
biel en voorlopig evenwicht gevonden 
tussen de konservatieve en de kris
ten-demokratische partij vleugel; de 
betrekkingen zijn er echter niet op 
verbeterd en men gaat er de verkie
zingskampanje in zonder geestdrift 
en in een sfeer van wantrouwen. Te 
Charleroi heeft de kristelijke arbei
dersbeweging laten weten, dat zij 
aan de verkiezingskampanje van de 
partij niet zal deelnemen. In het ar
rondissement Dinant hebben de 
C.V.P.-leden van M.O.C.-strekking de 
vergadering, waarop beslist werd over 
de samenstelling der lijsten, verlaten. 

In Vlaanderen is de toestand nau
welijks gunstiger. Tijdens de eerste 
vergaderingen en meetings van de 
C.V.P.-verkiezingskampanje viel op, 
hoe weinig geestdrift en belangstel
ling er is. In verschillende arrondis
sementen — zo bv. te Antwerpen — 
blijft men, ondanks het partijkon-

gres, grondig verdeeld over de grond
wetsherziening. 

De B.S.P. heeft rond nieuwjaar de 
orde in de gelederen definitief trach
ten te herstellen. Ze is daarin halve-

llngs geslaagd voor wat Vlaanderen 
betreft. In Walloaië hangt haar nog 
steeds de wallingantische dreiging 
boven het hoofd. De «Parti wallon 
des travailleurs» heeft weliswaar 
nog steeds lood in de vleugels, doch 
wist toch enkele bekende figuren 
aan te trekken : de hoofdredakteur 
van « La Gauche » Ernest Mandel, de 
Luikse syndikalist Yerna, de Luikse 
hoogleraar prof. Perin. Te Namen 

heeft volksvertegenwoordiger Mas-
sart verklaard, dat hij de leiding zal 
nemen van een t Rassemblement 
Wallon»; gemeenschappelijke lijst 
van P.W.T., kommunisten, Front 
Wallon en Waalse onafhankelijken. 

In de P.V.V. tenslotte stelt men 
vast, dat de maand afwezigheid van 
Vanaudenhove ernstige gevolgen 
heeft gehad. De partij, die bij de ge
meenteverkiezingen een g;oede elek-
torale start nam, wordt thans ver-

"scheurd door een reeks tegenstellin
gen waarvan de taaltegenstellingen 
niet de geringste zijn. De P.V.V.-pers 
bejammert om de dag het verlies aan 
vaart van de partij. 

IN DE KAMER 
SENSATIONELE VERKLARING VAN B . VAN HOORIGK 
Tijdens het Kamerdebat over de zetelaanpassing werd een sensationele verkla
ring afgelegd door de heer Bert Van Hoorick, B.S.P.-volksvertegenwoordiger van 
het arrondissement Aalst. Deze principiële verklaring, die herhaaldelijk van op 
de C.V.P.-banken met gejouw en geroep werd onderbroken, is van een dergelijk 
belang dat wij ze hierna onder de aandacht van onze lezers brengen, zoals ze 
verscheen in het « Beknopt Verslag * ; 

PLEIDOOI VOOR FEDERALISME 
« Voor ons bestaat er maar één 

oplossing om onze beide volken te 
onttrekken aan de nationale zowel 
als aan de sociale onderdrukking en 
om de weg te effenen voor een vol
ledige en vrije nationale ontplooiing. 
Deze oplossing Is gemeenschappelijk; 
zij bestaat er in, onze beide volkeren 
te verenigen in de gezamenlijke 
strijd tegen de gemeenschappelijke 
vijand : de Belgische kapitalistische 

f> 

EEN ZAAK IS ZEKER" 
Op 20 december 1948 — nu zowat 16 jaar geleden ! — schreef Schild
wacht in «Het Volk» een artikel onder de titel «De komende dagen 
der Vlaamse Beweging ». Inmiddels zijn de komende dagen tot weken 
geworden, de weken tot maanden en de maanden tot vele en lange jaren. 
Lang genoeg in ieder geval om — naar ieders eigen temperament : met 
een vloek of een zuurzoete glimlach — het proza van Schildwacht eens 
te toetsen aan de komende dagen der Vlaamse Beweging, zoals zij zich 
thans aanbieden in het licht der grondwetsherziening... 

«De staat is de alomtegenwoordige aanwezigheid die ieder van ons elke 
dag ontmoet tot zijn voordeel of zijn nadeel. De verkrijging van het 
rechtmatig aandeel in het staatsbeleid is dan ook en dient dan ook te 
zijn het eerste doelwit dat de Vlaamse Beweging te bereiken heeft. 
Het jaarplan der Vlaamse Beweging moet dan ook, op dit ogenblik, 
zijn : de verwezenlijking van de gelijkheid tussen Walen en Vlamin
gen in de openbare besturen. 
«Kunnen we dit doel bereiken binnen een tijdsbestek van enkele 
maanden ? Voorzeker, en daaromtrent kan of mag niet de minste 
twijfel bestaan. Welteverstaan, wij vleien ons niet met de hoop dat 
er geen verzet zal komen, dat bepaalde Waalse en franskiljonse amb
tenaars zich zo maar zullen gewonnen geven. Maar onze politieke, 
parlementaire, ja ook onze syndikale macht is groot genoeg om af 
te dwingen wat men ons zou willen weigeren en om tot nadenken te 
stemmen al degenen die, van Waalse of franskiljonse zijde, niet let
terlijk verblind zijn door het fanatisme of bedolven onder slechte 
gewoonten. 
«Hen die blind of ongeneeslijk verwend zijn, zullen we niet trachten 
te overreden. Vermits zij noch zien noch horen willen, zullen zij moe
ten voelen. 
« Welnu, men heeft er in de jongste maanden in de leidinggevende 
Vlaamse kringen meer over nagedacht dan menigeen vermoedt, en 
elke dag groeit het aantal van invloedhebbende Vlamingen die tot 
het besluit gekomen zijn dat wij het front van onze aanvallen moe
ten verwijden. 
«Indien blijkt dat wij, Vlamingen, van de hogere kringen van het 
Belgisch economisch leven, wier invloeden onze hoge administratie 
omstrengelen, geen billijke bejegening kunnen verwachten, dan we
ten wij wat ons te doen staat. Dan zullen zekere vraagstukken van 
staatsinmenging en nationalisatie zich voor ons in een ander dag
licht en met andere perspektieven stellen. 
«Eén zaak is zeker : veel tijd tot nadenken hebben ze niet meer. 
Want er is in Vlaanderen niet veel geduld meer en wij zouden ons 
zeer moeten bedriegen of wij menen te mogen aannemen dat de 
Vlaamse Beweging in de eerstkomende vijf Jaar het essentiële van 
haar kerfstok wenst af te doen >, 

(Schildwacht in « eHt óVlk » van 20.12.1948). 

bourgeoisie. Het is daarom dat wij 
ons niet laten verdelen over een 
kwestie als deze der aanpassing van 
het aantal zetels. Walen en Vlamin
gen van onze partij, wij nemen het
zelfde standpunt in en wij zijn fier 
het te kunnen doen. Voor ons kan er 
maar één oplossing gelden in het ka
der van de huidige Belgische Staat : 
het is het federalisme. 

« Het federalisme is de enige op
lossing om het Vlaamse volk en het 
Waalse volk dichter bij elkaar te 
brengen, om elk gevoelen van wan
trouwen weg te nemen, om gedaan 
te maken met de verdelingsspecula-. 
tie van de bourgeoisie en van de 
reaktie zelf. 

« Het federalisme zal aan onze 
belde volkeren toelaten, zich kultu-
reel en in hun eigen taal te ontwik
kelen. 

« Het federalisme zal het Waalse 
volk ontdoen van de remmen die het 
tegenhouden op de weg der struk-
tuurhervormingen en der ekonomi-
sche demokratie, die door de grote 
meerderheid van het Waalse volk 
worden gewild en die trouwens de 
voorwaarden zijn zijner redding. 

Het is om Wallonië in zijn vrije 
o p m a r s naar deze diepgaande 
maatschappelijke hervormingen, zo
als zij door het Waalse proletariaat 
worden gewild, tegen te houden dat 
de reaktie zich thans steunt op on
ze achterlijk gehouden Vlaamse 
massa's. 

« Maar bovendien is het uw oog
merk, het oogmerk van de CVP, dank 
zij het obscurantisme waarin gij het 
Vlaamse volk blijft dompelen, de 
volstrekte meerderheid te behalen 
ingevolge deze aanpassing, toege
voegd aan hefvrouwenstemrecht, en 
aldus uw wil op te dringen niet al
leen aan het Vlaamse volk, maar ook 

aan het Waalse, onder hetwelk gij 
een kleine minderheid uitmaakt. 

« Wanneer wij, als Vlaamse volks
vertegenwoordigers, het voorstel der 
zetelaanpassing in de gegeven om
standigheden afwijzen, dan weat ik 
dat zu ks door u op een demagogi
sche en gemakkelijke wijze gaat 
worden uitgespeeld tegen onze ge
hechtheid aan de zaak van het 
Vlaamse volk. 

« Wij zijn voor de evenredige ver
tegenwoordiging, voor de aanpassing 
van het aantal zetels aan de volks
telling, op één voorwaarde • dat is de 
verwezenlijking van het federalisme; 
het federalisme dat naast een Kamer 
met evenredige vertegenwoordiging, 
er een tweede instelt met gelijke ver
tegenwoordiging van de nationali
teiten; het federalisme dat aan het 
Waalse volk zal toelaten de demo
kratische hervormingen te verwezen^ 
lijken zoals het Waalse volk dit wil; 
het federalisme dat bovendien het 
Vlaamse volk zal toelaten zich van 
aangezicht tot aangezicht te bevin
den tegenover zijn werkelijke vijan
den, niet tegenover het Waalse volk, 
maar tegenover de verdrukkende 
bourgeoisie, tegenover diegenen die 
het in de onwetendheid houden, die 
een kunstmatige nevel werpen op de 
klassentegenstellingen, de enige die 
werkelijk zijn. » 

Voegen we aan deze sensationele 
(bijna wallingantische) uiteenzetting 
toe dat ze gehouden werd in de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers naar 
aanleiding van de bespreking van het 
wetsontwerp tot vaststelling van het 
getal der rechtstreeks gekozen volks
vertegenwoordigers en senatoren en 
tot indeling der zetels overeenkomstig 
de uitkomsten van de algemene volks
telling van 1947, op 26 april 1949. 

De heer Van Hoorick zetelde toen 
nog in de Kamer als kommunistisch 
volksvertegenwoordiger. Met hetzelfde 
brio van toen verdedigt hij thans het 
tegenovergestelde en stemde hij zowel 
de zetelaanpassing als de grondwets
herziening goed. Hij veranderde met 
evenveel gemak van opvatting als van 
partij. 

Waardoor eens te meer bewezen is, 
dat principiële rechtlijnigheid niet de 
sterkste kant is van de Vlaamse 
B.S.P.-ers. 



OE 

pewwrm 
open brief 

aan de drie nieuwe 

zetelbezetters 

Heren, 

We tasten volkomen in het duister omtrent uw identiteit, 
de kleur van uw haar, de maat van uw schoenen en de graad 
van uw intelligentie. Gij loopt ergens verloren tussen de vijf 
miljoen Vlamingen, gij doet aan partijpolitiek en gij slijt sinds 
geruime tijd uw dagen met elleboogwringen en hieltje lichten ; 
ziedaar alle gegevens waarover wij te uwen opzichte beschikken. 

Wij weten alleen, dat er ergens tussen de vee en de heide 
drie van ongeduld popelende Menapiers wonen, die na de aan
staande parlements\erkie/;ingen hun Vlaamse derriere zullen 
mogen neervielen in de drie - zegge en schrijve drie - zetels viie 
moedertje Vlaanderen eindelijk losgekregen heeft omdat ze, na 
jaren smeken en bidden, door haar kleurpolitieke pooiers er 
eindelijk toe gebracht werd onder één deken te kruipen met de 
grond wetsherzien ers. 

De vrucht van deze tegennatuurlijke bijslaap is, heien, de 
7etel die gij binnen enkele weken de uwe zult noemen. Eentje 
te Turnhout, eentje te Leuven, eentje te Hasselt en eentje te 
Tongeren-Maaseik, minus het zeteltje van leper. Maakt in het 
totaal drie keer een P-plaat op een auto, drie keer een gratis 
spoorwegabonnement en drie keer iedere maand 23.000 fr. Daar
mee, menen we, zijn wel alle voordelen die Vlaanderen van de 
zetelaanpassmg mag verhopen, ruimschoots opgesomd. Deze 
voordelen beperken zich zoals gij ziet tot de verbetering van de 
levensstandaard in de drie Vlaamse huisgezinnen waarvan gij 
het fiere hoofd zijt. 

Daarvoor dan, drie uitverkorenen, hebben jarenlang tien
duizenden en nog eens tienduizenden zich de voeten vol eelt en 
het aangezicht vol zweet gelopen : uw armzalige zeteltjes die 
uitgegroeid waren tot het kernstuk van het Vlaams eisenpro
gramma. Jongens die sjouwden met zware spandoeken waarop 
« zetelaanpassing » prijkte ; propagandisten die ijverig telkens 
opnieuw begonnen uit te leggen dat een half miljoen Vlamingen 
niet in het parlement vertegenwoordigd zijn ; gematigde flamin
ganten die vonden dat het met die zetels toch wel wat over zijn 
houtje ging; heetlopende nationalisten die verontwaardigd 
wezen naar de wél-vertegenwoordigde Spanjaarden en Turken 
in Wallonië. 

Ze hebben ze gekregen - ze hebben ze uiteindelijk dan toch 
gekregen, hun zetelaanpassing waarvoor ze gemarsjeerd, gemani
festeerd en geskandeerd hebben. Ze bezitten thans het sesam 
open u, de toversleutel tot het paradijs van een ruimeie Vlaamse 
meerderheid in het parlement. En zie, op hetzelfde ogenblik 
-wordt het slot veranderd en is de sleutel waardeloos geworden ; 
een stuk doodgewoon oud ijzer waarmee alleen nog gij drie, 
toekomstige uitdragers, blij zult zijn. 

Het nieuwe slot met een stevige grendel • de nieuwe grond
wet met de minorisatie-waarborgen voor de Walen. Er is bruusk 
een eind gekomen aan de oude Van Cauwelaertse droom en de 
even oude minimalistische prietpraat, dat alles in orde zou 
komen en moedertje Vlaanderen aan haar trekken, voor zover 
ze bereid was de wieg en de lendenen steeds gevuld te houden. 
Morgen, overmorgen en de dag nadien : iedere keer zullen wij 
ten overstaan van de Walen weer talrijker zijn in dit land. Maar 
nooit ofte nimmer zullen wij enig nuttig gebruik kunnen maken 
van dit ons laatst« wapen : de demokratische meerderheid. 

Gij kruipt, drie zetelaars, binnenkort in uw parlementaire 
fauteuil en dat zal in de Wetstraat slechts één verschil uitmaken : 
er zullen drie getuigen méér zijn om vast te stellen hoe men met 
Hendriks voeten speelt. Dat het er slechts drie zijn, is trouwens 
niet toevallig. In haar ontroerende zorg voor het welzijn van 
haar Waalse onderdanen heeft onze regering - gekozen door eeii 
meerderheid van Vlaamse stemmen I - het zo geschikt, dat de 
nieuwe zetelverdeling geschiedt binnen de arrondissementen. 
Een vondst die, naar het getuigenis van C.V.P.-er Gerard Van 
den Daele, er op berekend is om nog maar eens Brussel en 
Wallonië een pleziertje te doen. 

Blijft ons, duurbare zetelaars, slechts over om er voor te 
zorgen dat de zetelaanpassing op écht-Vlaamse manier er tóch 
komt : zoveel mogelijk zetels van de grote partijen naar de 
Volksunie ! We zullen ons de komende weken daarmee eens heel 
ernstig bezighouden. 

dio Genes. 

WIE BETAALT? 

In antwoord op een parle
mentaire vraag heeft minis
ter Gi'son ontkend, dat zijn 
affiche-kampanje « Eigenlijk 
weten we heel goed.. » in de 
Brusselse agglomeratie be
taald wordt door de s taats
kas. 

Het misterie is er niet 
k'einer om geworden. De mi
nister van binnenlandse za
ken verklaart in zijn ant 
woord, dat de gelden voor 
deze affiche-kampanje spon
taan bijeengebracht werden 
door personen en kringen, 
die om de rol van Brussel in 
het land en in Europa be
kommerd zijn. 

Het ware zéér interessant, 
eens te weten, welke kringen 
en personen er honderddui
zenden voor over hebben om 
de heer Gilson toe te laten, 
een sterk-persoonlijke affi
chekampanje te voeren op 
350 borden, huurprijs gemid
deld minstens 2.500 fr. 

ROOD EN GEEL 

De heer Van den Boey-
nants geeft zich alle moeite 
van de wereld om zijn par
tij-onderdanen er van te 
overtuigen, dat de CVP « met 
vrije handen » naar de ver
kiezingen gaat. De CVP-
voorzitter bedoelt daarmee, 
dat er tussen zijn partij en 
de BSP geen enkele binden
de afspraak Is om na de 
verkiezingen samen verder 
te regeren. 

Men zal zich herinneren 
dat dezelfde verklaringen 
ook afgelegd werden bij de 
verkiezingen van 1961 alhoe
wel het toen een publiek ge
heim was dat de heren Spaak 
en Lefèvre reeds geruime tijd 
voor de verkiezmgen de nieu
we regeringsformule op zak 
hadden. 

Wie zou aan de verklarin
gen van Van den Boeynants 
nog enige waarde hechten? 

In alle geval niet Theo Le
fèvre, die onlangs op een 

meeting te Geeraardsbergen 
de hoop uitsprak dat hij na 
de verkiezingen zichzelf als 
eerste-minister zal opvolgen. 

Trouwens, in het kader 
van het akkoord over de 
grondwetsherziening liggen 
de zaken ditmaal wel zéév 
duidelijk : rood stemmen is 
geel stemmen en geel stem
men is rood stemmen. 

EXIT? 

De Vlaamse kandidaat
volksvertegenwoordigers van 
de Brusselse CVP leven in 
blijde verwachting : het ziet 
er naar uit dat totaal onver
wacht, enkele weken voor de 
verkiezingen, een plaatsje 
bovenaan de rij zal vrijko
men. De heer Verbaanderd, 
gewezen burgemeester van 
Grimbergen en volksverte
genwoordiger, verkeert in 
ernstige moeilijkheden : een 
paar — franstalige — week
bladen hebben een omvang
rijk dossier gepubliceerd 
waaruit zou blijken, dat de 
heer Verbaanderd met ken
nelijk succes te Grimbergen 
naast het burgemeesterschap 
ook het lonend bedrijf van 
grondverkavelaar uitoefen
de. De bedragen die in dat 
verband genoemd worden, 
tellen zeven cijfers.. 

De heer Verbaanderd, die 
zich had laten inschrijven 
om het woord te voeren t i j 
dens het Kamerdebat over 
de zetelaanpassing, verscheen 
die dag niet eens in de Ka
mer 

Met de slag is er een grott 
hoop en een reusachtig el'e-
booggewring ontstaan bij de 
velen die zich geroepen voe
len om de zetel van Verbaan
derd aan te passen aan hun 
eigen korpus... 

BUITEN EN BOVEN 

PARTIJPOLITIEK 

De Antwerpse werkgroep 
van het Vlaams Aktiekomi-
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tee heeft tijdens zijn spoed
vergadering van verleden 
maandag een motie goedge
keurd betreffende zijn ver
houding tot de groep der 
zgn. « Vlaamse Demokraten». 
We laten deze motie hieron
der volgen : 

« De Werkgroep Antwerpen 
van het Vlaams Aktiekomitee 
heeft kennis genomen van 
de politieke stellingname van 
sommige leidende figuren 
van het Vlaams Aktiekomi
tee. Daarom aanvaardt de 
Werkgroep onder geen enkel 
beding dat wie ook in het 
Vlaamse land zich het recht 
mag toeeigenen om de beto
gers van 10 november 1963, 
noch de plaatselijke aktie-
komitees te beschouwen als 
de volgelingen van één be
paalde politieke richting. 

« Derhalve drukt de Werk
groep er zijn spijt over uit 
dat bepaalde verklaringen 
aan de pers zulkdanige ver
warring stichten en de in
druk verwekken dat de me
dewerkers voor de Marsen op 
Brussel en de Betoging te 
Antwerpen kernen zouden 
vormen van één bepaalde 
politieke strekking Derhalve 
beklemtoont de Werkgroep 
van het Vlaams Aktiekomi
tee eens te meer zijn doel
stelling, buiten en boven alle 
politieke partijen een brede 
geestesstroming van V a a m s 
bewustzijn te propageren in 
alle lagen van de bevolking 
in samenwerking met alle 
sociale, kulturele en politie
ke verenigingen ». 

Uit deze motie blijkt dui
delijk dat men in de Ant-
wei-pse kringen van het Ak
tiekomitee het vraaggesprek 
van « De Standaard > met 
Mr. Roosens — waarvan we 
de tekst op blz. 10 brengen 
— alleszins met zeer ge
mengde gevoelens heeft ge
lezen en dat de pozitieve wil 
aanwezig is, de naam van 
het Aktiekomitee niet te 
grabbel te gooien in politie
ke avonturen. 
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De Volksunie ook voor hen ! Geen sluiting van Limburgse mijnen ; fuMe derzeven T imburgse mijnen 
onder gemeenschappelijk beheer met staatsparticipalie of als stats^teenkolenm.jnen i 



OE VOLKSUNIE 

Drs. M. Coppieters veTleden woensdag te St. Niklaas. 

ABONNEER NU I 

De verkiezingen naderen 
met vlugge schreden. Onze 
stootkracht vereist een zo 
groot mogelijk aantal lezers. 
Nu is het ogenblik daar om 
te abonneren. Wilt u de strijd 
van nabij volgen, wilt u week 
n a week erbij zijn, stort dan 
uw ieesgeld op onze per. nr. 
1476.97 van V-U. Brussel 1 of 
geef uw naam op bij onze 
propagandisten. 

J A N U S S E N 

De vaste lezers en abon-
nenten van « De Volksunie > 
zullen wel langzamerhand 
weten, wat er hen bij de e.k. 
verkiezingen te doen s taat : 
Volksunie stemmen. We heb
ben echter duizende gele-

genheidslezers : mensen die 
het blad een enkele keer van 
onze kolporteurs kopen, die 
het toevallig ook eens een 
keer in hun bus vinden, die 
zich laten verleiden om het 
aan een krantenkiosk eens 
te kopen. We kunnen be
zwaarlijk verhopen dat zij 
allemaal op een slag en een 
keer bekeerd worden tot de 
Volksunie. 

Maar we kunnen hen wel 
een goed middel aan de hand 
doen om zich een juist beeld 
te vormen van de drie zgn 
nationale partijen. 

Het volstaat, dat zij in de 
aanstaande verkiezingsstrijd 
het propagandamateriaal dat 
die partijen in Vlaanderen 
uitgeven, vergelijken met 
het propagandamateriaal van 
diezelfde partijen te Brussel 
en in Wallonië. 

Zij zullen dan zelf kunnen 

vaststellen dat zowel de BSP 
als de CVP en de P W een 
dubbel of een driedubbel ge
zicht hebben. 

Janus-parti jen! 

KOUD EN HEET 

De drie partijen verstaan 
het buitengewoon goed, in 
Vlaanderen koud en in Wal
lonië heet te blazen. 

De PVV tooit zich te Brus
sel met de pluimen van « eni
ge echte nationale partij », 
zwaait er met de tricolore 
en verklaart haar Brussels 
jachtdomein tot oasis fran-
ïophone. Ook in Vlaanderen 
loet zij nog erg patriottisch, 
naar voegt er een flauw 
icheutje Vlaamsgezindheid 
lan toe. In Wallonië ten-
ilotte groepeert ze heel wat 
vallinganten en federalis

ten, bvb. Destenay te Luik. 
Ook de BSP zwaait In 

Vlaanderen met de vlag van 
de heilige nationale eenheid. 
In Wallonië legt ze het an
ders aan boord. Partijvoor
zitter CJollard loopt van mee
ting naar meeting om overal 
te verkondigen dat het fe
deralisme een achtenswaar
dige zaak is en dat hijzelf 
slechts met de federalisten-
door-dik-en-dun verschilt 
inzake taktiek. Op de ver-
kiezingslijsten van de Waal
se BSP staan talrijke fede
ralisten bovenaan, op de 
verkiesbare plaatsen. 

LEERRIJK 

De CVP tenslotte drijft in 
Vlaanderen hoofdzakelijk op 
de llogge bureaukratie van 
haar sociale mantel- en ne -
venorganisaties; officieel is 
de Vlaamse CVP unitaris-
tisch, alhoewel zij heel wat 
heimelijke en beschaamde 
federalisten telt. In Wallo
nië loopt de kristen-demo-
kratie haar eigen weg, vaak 
tegen de partij in; het fede
ralisme wordt er openlijk 
beleden en verdedigd. 

Dat zijn de Janus-gezich
ten van de drie grote « na 
tionale > partijen. 

Op te merken valt, dat de 
volgelingen van de drie par-

NOODFONDS BRUSSEL 
Nergens in gans Vlaanderen zal de Volksunie bij de a.s. 
verkiezingen voor dergelijke zware opdracht staan dan 
in het arrondissement Brussel. Het is vooral in en rond 
Brussel, in het bedreigde deel van Vlaams-Brabant, dat 
de kleurpartijen hardhandig moeten v\forden aangepakt 
en dat een open, moderne Volksunie voor iedere Vlaams-
gezinde hét alternatief moet bieden. 
Het is tevens in en rond Brussel, in het bedreigde deel 
van Vlaams-Brabant dat de uitgestoken hand, het eer
volle en verantwoorde voorstel van de Volksunie om tot 
een breed front tegen de grendelgrondwet te komen, op 
onbegrijpelijk-kortzichtige wijze werd afgeslagen. 
Meer dan ooit is Vlaams Brabant bedreigd. Meer dan 
ooit is het noodzakelijk, dat in Vlaams Brabant de Volks
unie niet alleen stand houdt, maar sterker en groter 
wordt. 

De kaderleden, propagandisten en leden van de Volks
unie arr. Brussel zijn vastbesloten, hun uiterste krachten 
aan dit opzet te besteden. Zij kunnen het echter slechts 
aan, wanneer zij zich geschraagd weten door de simpatie 
en de steun van de Volksunie overal elders in Vlaan
deren. In de 17 arrondissementen zal de strijd zwaar 
zijn en is iedere frank in de komende weken hoognodig. 
Toch durven wij het aan, één enkele maal in dit blad 
een oproep te richten tot alle lezers, alle V.U.-afdelingen 
en -besturen elders in het Vlaamse land : stort thans 
éénmaal een gift in het Noodfonds Brussel, om ons toe 
te laten een goede start te nemen. De rest spelen wijzelf 
wel klaar! Stort op per. 700 van Kredietbank, Kongres-
straat, Brussel (met vermelding : voor rekening 3350/ 
13/23043). 

Ns. het arr. Brussel 

hartelijk dank. 

Ach. Van Malderen, 

arr. voorzitter. 

tijen in Vlaanderen zoet en 
braaf aan de leiband wor
den gehouden, doch dat zij 
in Wallonië heel wat meer 
vrijheid krijgen of nemen. 

Zoals we hierboven reeds 
zegden : een vergelijkende 

studie van het verkiezings
materiaal dat de grote par
tijen te Brussel, inVlaande-
ren en in Wallonië uitgeven, 
moet zelfs de laatste blinde 
in Vlaanderen de ogen ope
nen! 

ST. NIKLAAS 

(vervolg van blz- 1) 

als mijn geloof en mijn overtuiging : 
mét onze mensen naar de Volksunie, 
mét de Volksunie naar een beter 
Vlaanderen, mét Vlaanderen n^ar een 
heraMigepast België in een federaal 
Europa! ». 

De volgende spreker was dr. De Pae-
pe, die uitvoerig handelde over de so-
ciaal-ekonomische aspekten van de 
Vlaamse strijd. Hij vroeg speciale aan
dacht voor de verwaarloosde kategorie-
en van ons volk en riep op tot strijd
vaardigheid «in een gezond en eerlijk 
sociaal besef, met voor ogen de reële 
noden en de oplossingen die wij daar
voor bieden, gedreven door de positie
ve wil om de zaak der rechtwaardig-
heid te dienen ». 

Hoogtepunt van de avond was de 
schitterende toespraak die drs. M. Cop
pieters hield. Het is ons wegens plaats
gebrek onmogelijk, uitvoerig uit deze 
redevoering te citeren alhoewel haar 
inhoud dat alleszins zou rechtvaardi
gen. Drs. M. Coppieters is een zeer 
groot redenaar, wiens woord des te 
meer overtuigt omdat het in al zijn 

sierlijkheid getuigt van gebalde kracht 
en vooral van de fundamentele eerlijk
heid en de eerlijke bezieling van de 
spreker. Hij vond de woorden die 
recht naar het hart der honderden 
aanwezigen gingen. Na geestig en 
scherp de grendelgrondwet en de hou
ding der kleurpartijen gehekeld te 
hebben, besloot hij met een loflied op 
het Waasland, « dit schone land in de 
krans van duinen en polder, afgesloten 
nog van de opgang die het echter zeer 
binnenkort — door zijn ligging midden 

in het kerngebied tussen Antwerpen's 
poort op de wereld en de Gents-Neder
landse kanaalzone en door de werk
kracht en de dynamiek van zijn bevol
king — zal weten te veroveren. Dit* 
Waasland, dit volk uit het Waasland 
heeft recht op een politiek naar de 
maat van zijn grote mogelijkheden. De 
Volksunie biedt een uitzicht op en een 
werkelijke kans voor een dergelijke po
litiek van positieve opbouw ». 

De heer Rik Verhasselt dankte de 
sprekers, waarna de vergadering beslo

ten werd met het Vlaams na t iona l 
lied. 

Het Waasland leverde verleden 
woensdag op overdonderend-geestdrif-
tige wijze het bewijs dat de Volksunie 
te St Niklaas, in gans Oost-Vlaanderen 
en overal elders in het Vlaamse land 
klaar staat om de hoge verwachtingen 
van honderdduizenden te vervullen : 
in en met de Volksunie naar het breed 
front tegen de knoeiers met de grond
wet I 

tvo. 

) 
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... federalistische s t u d e n t e n 
staan achter hoofdbestuur der 

Volksunie... 

GESPREK 

Op 13 en 14 m a a r t r i ch t de 
S t i ch t ing Lode wijk de Raa t 
in he t « Na t ionaa l Bouwcen
t r u m » te Antwerpen een 
< gesprek tussen genera t ies 
van v l aamsgez inden» in. 
Door sprekers van verschi l 
lende poli t ieke' opinie zal een 
Inle iding to t dit gesprek 
worden gehouden : prof. adv. 
R. Victor en journa l i s t P ie t 
van B r a b a n t voor de P.V.V.-
s t r ekk ing ; prof. dr. K.C. P e e -
te r s en prof. R. Der ine voor 
de Vlaamse ka to l ieken; e r e -
gevolmacht igd min is te r J . 
Kuypers en na t . secr. de r 
jong-socia l is ten J. Wijn inck 
voor de social is ten; J. De-
brouwere voor de k o m m u -
nis ten . Van V l a a m s - n a t i o n a -
le zijde zal h e t woord ge
voerd worden door dr. jur . 
P.F. Beeckman en door onze 
r e d a k t è u r lic. Wal ter Luyten . 

Dit gesprek begin t za t e rdag 
te 14 u 30 en zondag te 10 u. 
Bi jdrage ( d o k u m e n t a t i e m a p 
inbegrepen) 45 fr, over te 
schr i jven op per 833.14, 
S t i ch t ing L. de Raet , Brussel, 
m e t vermeld ing van n a a m , 
beroep, funktie en adres . 

S T U D E N T E N . . . 

De Vlaams-Nationale Stu
denten Unie van de Gentse 
universiteit.de Vlaams-Natio
nale Studenten Unie van de 
Leuvense universiteit, het 
Verbond der Federalistische 
Studenten en de Jong-Vlaam
se Studenten Gemeenschap 
hebben samen een motie op
gesteld betreffende de pogin
gen om te Brussel een 
Vlaams Front op te richten. 

We geven hieronder de tekst 
dezer motie : 

«Aangezien de Volksunie 
een principiële overeenkomst 
heeft aangegaan met de 
groep «Vlaamse Demokraten» 
en aldus getuigde van haar 
verlangen naar een Vlaams 
Front, 

aangezien de Volksunie door 
deze pi-incipiele overeen
komst te Brussel o.m. heeft 
aangetoond te willen verrui
men, ook buiten de kring der 
traditionele nationalisten, ook 
in andere arrondissementen, 

aangezien de Volksunie jon
geren op verantwoordelijke 
plaatsen in de partij aan
vaard heeft, 

kunnen wij ons akkoord ver
klaren met het Hoofdbestuur 
van de Volksunie dat inzake 
de lijstsamenstelling voor het 
arrondissement Brussel, ge
zien de reële sterkte van de 
« Vlaamse Demokraten », hen 
een tweede plaats op de VU-
kamer- en een tweede plaats 
op de VU-senaatslijst kan 
aangeboden worden >. 

. . .EN V E R R U I M I N G 

De motie vervolgt : 
« In dit verband keuren wij 

de aktie van de zg. « Vlaamse 
Demokraten » af, die na het 
afspringen der onderhande
lingen hun begeerde par t 
ner, de Volksunie, overladen 
met verdachtmakingen ». 

«Tevens betreuren wij de 
houding van kamerlid Deco-
ninck en hopen dat hij 
« Vlaanderen eerst » zal ver
kiezen boven bepaalde 
groepsbelangen ». 

« Wij dringen aan opdat de 
definitieve lijsten voor het 
arrondissement Brussel zo 

vlug mogelijk zouden worden 
samengesteld zodat aan de 
heersende verwarring ten 
spoedigste een eind wordt 
gemaakt en dat er tevens 
voor zg. « zuiveringskandida
ten » (lijst Brauns) op deze 
lijsten geen plaats zou zijn ». 

« Bevestigen nogmaals on

ze overtuiging dat de Volks
unie een demokratische par
tij is en dringen erop aan, 
de demokratische principes 
in de partij te handhaven ». 

€ Tenslotte sluiten wij ons 
aan bij de beslissingen van 
het Hoofdbestuur van de 
Volksunie inzake de kwestie 

« Vlaamse Demokraten » 
maar dringen aan op verdere 
verjonging van de V.U., op 
verdere verruimingen, voor 
alle Vlaamse federalisten die 
zich kunnen verenigen op 
basis van de kongresbeslui-
ten van Mechelen 1963, maar 
dan liefst binnen de partij ». 

PARTIJ KIEZEN ! 
De oude Griekse filosoof Plato wist al 

dat de mens niet alleen als enkeling, maar 
ook als gemeenschapswezen totaal ver
schilt van alle andere levende wezens op 
deze planeet. De mens kan het niet hou
den bij wat nu eenmaal bestaat : hij 
gaat als het ware onvermijdelijk aan het 
veranderen. Weinig staat hem volledig 
aan. In zijn persoonlijk leven wil hij 
dingen doen die niet noodzakelijk gebeu
ren : het zal maar gebeuren als hij het 
•wil, en hij 'voelt zich verplicht iets te 
willen. Dit streven, dit willen, dit zich 
verplicht achten, zijn voorname elemen
ten in die geheimnisvolle werkelijkheid 
die uitgedrukt wordt door « de mens is 
een moreel wezen >. Wat geldt voor het 
persoonlijk leven, geldt evenzeer voor 
het gemeenschapsleven. Ook daarin zijn 
streven, willen, zich verplicht achten 
onmisbaar. Onontkoombaar ook omdat 
ze menselijk zijn. 

Hoewel het zelfbedrog zou zijn te 
menen dat in het Westen de politieke 
demokratie volmaakt bestaat, hebben de 
burgers toch enige invloed op het 
gemeenschapsleven. Zelfs in Madrid zijn 
studenten al meerdere dagen lustig aan 
het betogen tegen hun eenheidssyndikaat. 
Tegen eenzelfde eenheidssyndikaat heb
ben de Moskouse studenten nog nooit 
openlijk bezwaar gemaakt. 13n ondanks 
alle goede zorgen van B.O.B, en andere 
veiligheidsdiensten, bestaat de Volksunie 
al tien jaar, verschijnt het weekblad 
regelmatig en het wordt me zelfs door 
een officiële persoon, de postbode, be
zorgd. De Litause nationalisten moesten 
eens proberen ! 

De individuele mens staat echter ook 
in onze demokratische staatsvorm prak
tisch machteloos. Enkel verenigd, als 
gemeenschap, in een partij kan het staats
ieven beïnvloed worden. Wie iets na
streeft kan dit enkel als vele anderen 
naast hem staan die hetzelfde willen 
bereiken, want geen wil is alléén sterk 
genoeg. En hoe diep verplicht de mens 

zich ook \oelen kan, totaal geïsoleerd in 
de gemeenschap zal zijn machteloosheid 
hem des te scherper kwetsen ! 

Wie niet inziet dat hij als enkeling, 
hoe « geniaal » ook, of als een zeer 
beperkte groep, hoezeer die ook meent 
te steunen op een romantisch « bruisende 
onderstroom », in 1965 niets waardevols 
kan bereiken, staat buiten de wérkelijk
heid. Tussen de sterke, rijke en lang 
gevestigde machtsgroepen, naast de 
machtige, administratief sterk georgani
seerde bestaande partijen kan enkel een 
machtsgroep iets bewerken. Tien jaar 
bestaan, twee niét schitterend gelukte 
verkiezingen overleven, een totaal onver
hoopte overwinning behalen, zijn vormen 
-san macht. Het is misschien pijnlijk 
maar noodzakelijk hen, die de Volksunie 
uiterst-rechtse afwijkingen verwijten, er 
aan te herinneren dat ze alleen kunnen 
hopen op wat met Rex gebeurd is ! Het 
is de Rex-beweging gelukt op een bepaald 
moment een « ondergrondse stroom » 
op te vangen ; het schitlerend succes 
heeft juist tot de volgende verkiezingen 
geduurd. Zelfs in de zeer bewogen jaren 
voor de laatste wereldoorlog. Als zestien
jarige hoorde Nemrod dr. Elias toen 
spreken over het succes van de « padde
stoel op een mesthoop >... Dat was geen 
profetie, maar een zeer juist inzicht ! 

Van G.B. Shaw, de Engelse schrijver, 
is de uitspraak bekend dat hij geen 
katholiek kon worden omdat er in de 
Kerk geen twéé pausen kunnen zijn. En 
vermits er al een was, zou men hém, G.B. 
Shaw, dus nooit als tweede paus kunnen 
aanvaarden. En dat zou nu juist zijn 
voorwaarde zijn om tot de Kerk toe te 
treden ! Vlaanderen wordt overmorgen 
niet gered door twee geniale gedachten 
en vier pausen ! Wie daaraan denkt, is 
niet verbaasd dat demokratische besluiten 
voor « Demokraten > geen waarde heb
ben. Hij weet echter ook dat de nuchtere 
Vlaamsgezinde niet aarzelen kan ! 

Xemrod. 

NIEUWE GEMEENTEN 

Frankriik telt op dit ogenblik niet 
minder dan 23.963 gemeenten met niet 
eens 500 inwoners. Een goede tweedui
zend gemeenten halen zelfs hun eerste 
honderdtal niet. En wat werkelijk sterk 
is, ^gemeenten telden op het ogenblik 
van de laatste volkstelling... geen enkele 
inwoner meer ! Maar niettegenstaande 
dit alles, verhuisde een jaar geleden een 
ontwerp voor de samenvoeging van de 
kleine gemeenten onmiddellijk terug naar 
de studie-bureau's, gestrand als het was 
op een tamelijk eensgezind protest hier
tegen vanuit de meest verschillende 
gewesten van Frankrijk. Men zal toe
geven dat het land van De Gaulle wel 
een zeer ekstreem voorbeeld is van ver
snippering' en van een bedenkelijk soort 
konservatisme in de geesten. 

In Zweden ziet men dergelijke zaken 
blijkbaar helemaal anders. Daar werden, 
door de hervorming van 1952, doodge
woon alle gemeenten afgeschaft die op 
dat ogenblik minder dan 2.500 inwoners 
telden. Gezien van het standpunt dat de 
gemeente een loutere nuts-funktie heeft 
zonder meer, kan deze maatregel een 
schoolvoorbeeld lijken van, doortastend 

en zakelijk overheidsbeleid. Maar 
wie e\en grcmdiger nadenkt over deze 
aangelegenheid, zal toegeven dat we hier 
echter te doen hebben met een eveneens 
ekstreem voorbeeld, maar dan van een 
bedenkelijk .soorl vooruitstrevendheid 
die elke menselijke inhoud mist. 

Persoonlijk hebben we ons geruime 
tijd beziggehouden met het probleem 
van de bestaande versnippering van het 
grondgebied in een groot aantal (te) 
kleine gemeenten. We hebben er heel 
wat auteurs en publicisten op nagesla
gen, we zijn ter plaatse met verschillen
de burgemeesters, schepenen en gemeen-
tesekretarissen gaan spreken en we heb
ben ons oor te luisteren gelegd op aller
lei vergaderingen van meer gewone 
stervelingen. Het is hierbij onze over
tuiging gewoi'den dat zowel het Franse 
als het Zweedse voorbeeld dient ver
worpen als oplossing voor het gestelde 
probleem : het eerste, omdat het geen 
rekening houdt met het veranderd en 
nog steeds veranderend maatschappelijk 
bestel ; het tweede omdat het onvol
doende rekening houdt met heel wat 
sociologische werkelijkheden en omdat 

het koud en nlet-menselijk is en zich 
slechts op,louter technisch-planologische 
verantwoordingsgronden kan beroepen. 

Het is vandaag onze overtuiging dat 
het probleem van de samenvoeging en de 
ber-uitbouw van de gemeenten ten eerste 
geval per geval dient onderzocht te 
worden en ten tweede dat rekening dient 
gehouden met zowel historische als met 
nuttigheidsgronden. 

Het gevoel tot een sinds jaar en dag 
bestaande gemeenschap te behoren en de 
wil (leze toestand te bestendigen, mag 
niet zonder meer als « verouderde 
romantische sentimentaliteit » gedood-
Aerfd worden. F2n de wil om min of meer 
kleine plaatselijke gemeenschappen ook 
staatsrechtelijk te laten bestaan moet -
in zjjn verantwoorde vorm - als een 
pozitief en waardevol element in het 
debat \oor of tegen een bepaalde samen
voeging worden aanvaard. Anderzijds 
valt het evenmin te ontkennen dat dit 
« historisch » argument - dat ook een 
sociologisch is - niet het enige argument 
mag zijn en dat andere, evenzeer belang
rijke zaken, ook hun gewicht in de weeg
schaal mogen werpen. Wij denken hier 
bv. aan het feit dat een groter aantal 
inwoners en meer ruimte aan de gemeen
te een grotere zelfstandigheid zullen 
geven, een grotere bestuursmacht, meer 
mogelijkheden voor plaatselijke nuts
voorzieningen, een gemakkelijker finan
cieel beheer, enz. 

Dit zeer ingewikkeld geheel van ele
menten die zowel pro als kontra kunnen 
spelen, dwingt to t 'he t besluit dat maat
regelen met te grote algemene strekking 

als eerder ongelukkig dienen beschouwd 
en derhalve verworpen. Een onderzoek 
ter plaatse, geval per geval, met als 
rezultaat een maatregel die op lokaal 
geldende overwegingen steunt, moet als 
enig verdedigbare werkwijze vooruitge
schoven worden. 

Dat wil natuurlijk geenszins zeggen 
dat slechts overwegingen van louter 
plaatselijke betekenis in het debat mogen 
ter sprake komen. Het streekbelang en 
het (Vlaams) nationaal belang zijn 
belangrijke dingen die, per slot van reke
ning, ook hun plaatselijke weerslag 
hebben. 

Zoals we reeds herhaaldelijk hebben 
betoogd, zal ook hier onderlegdheid 
gepaard dienen te gaan met de wil om, 
zoals dat gezegd wordt, « met zijn tijd 
mee te gaan >. Wat nieuw is, is niet 
noodzakelijk goed... maar het is evenmin 
noodzakelijk slecht. 

Dat « meegaan met zijn tijd » schijnt 
echter geen traditioneel Belgisch ver
schijnsel te zijn. Waar Nederland b v , 
dat in 1851 nog 1.251 gemeenten telde, 
er sindsdien 276 afschafte, hief België 
van 1831 tot 1900 slechts 10 gemeenten 
op en van 1901 tot 1962 slechts 17. En 
nota bene : België telt niet een goede 
duizend, maar 2.663 gemeenten ! 

Ook hier schijnt voor de Volksunie 
een taak weggelegd : niet alleen dienen 
wijzelf open te staan voor waardevolle 
nieuwe elementen en mensen, maar even
zeer zal het onze taak zijn deze geestes
gesteldheid in de hoofden van onze 
Vlaamse mensen te hameren. 

dr. R. van Leemputteo. 
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V E N S T E R OP HET B U I T E N L A N D 
Dezer dagen zijn de Westduitsers eens te meer er aan herinnerd, welke eigenlijk 
de rol van hun land is in de wereld van vandaag. West-Duitsland moge dan de 
tweede handelsnatie en de derde industriële grootmacht zijn, militair is het een 
kleine mogendheid en politiek zelfs een derde -rangsstaatje. De Westduitsers sla
gen er doorgaans in, zich totaal van deze rauwe werkelijkheid af te sluiten; ze 
worden daarbij niet onaardig geholpen door de aanslepende euforie van het 
Wirtschaftswunder en door de traditionele lijn van een politiek die — ondanks 
de nederlaag en de verdeling van het land — nooit ernstig rekening hield met 
de totaal veranderde bazisgegevens omtrent de Duitse situatie in de wereld. 

De zwakheid van West-Duitslands po
litieke positie trad weer scherp aan 
het licht naar aanleiding van een lange 
reeks vergissingen die Bonn in zijn be
leid t.o.v. het Nabije Oosten beging. 
Het politieke beeld in het Nabije Oos
ten wordt bepaald door de vijandschap 
tussen de Arabische landen en Israël 
— vijandschap die weinig behoeft om 
tot een open konflikt op te laaien. De 
Westduitse regering heeft haar vinger 
zo ongelukkig in dit gevaarlijk rader
werk gestoken, dat ze er niet zonder 
erge kwetsuren tussenuit geraakt is : 
de Arabieren zijn woedend omdat 
Bonn in het geheim wapens aan Israël 
leverde; de IsraëU zijn woedend omdat 
Bonn gezwicht is voor de dreigingen 
van Nasser; de Amerikanen zijn woe
dend omdat op hen de verdachtmaking 
rust dat zij de Westduitsers aangezet 
hebben tot wapenlevering aem Israël; 
tenslotte zijn zelfs de Spanjaards 
woedend, omdat hun bemiddelaarsrol 
van zowat alle kanten op ondank werd 
onthaald. 

Het is nodig, even te vertellen hoe 
West-Duitsland er toe gekomen is wa
pens en miütaire uitrusting aan Israël 
te leveren, alhoewel van meet af ïian 
duidelijk was dat dit de verhoudingen 
tussen Bonn en de Arabische wereld 
vroeg of laat totaal moest bederven. 
De ges'chiedenis heeft veel weg van 
een dètectivestory; ze tekent echter 
duidelijk de zwakke politieke en mo
rele situatie van Bonn. Uit « geleide » 
indiskreties, die de jongste tijd — 
waarschijnlijk aan de hand van Ara
bische inlichtingen — werden begaan 
door enkele grote bladen en nieuws
diensten, is thans een volledig beeld 
ontstaan van de wijze waarop West-
Duitsland er toe kwam, oorlogsmate
riaal aan de Israëli's te leveren. De ge
schiedenis gaat terug tot in de weken 
voordat te Jeruzalem het proces tegen 
Eichmann begon. Op dat ogenblik liep 
een Westduits hulpprogramma aan Is
raël in de vorm van krediet- en waren
leveringen. De Joodse minister van 
landsverdediging Peres wendde zich 
tot zijn Westduitse koUega Strauss 
met het verzoek, een gedeelte van de 
warenlevering om te zetten in miUtai-
re hulp, met name transportvHegtui-
gen en helikopters. Met het oog op 
het nakend Eichmann-proces had 
Bonn op zijn beurt een paar extrawen-
«en. Zo o.m. zou het een voor West-
Duitsland hoogst onverkwikkelijke si
tuatie worden, moesten de Israëli's er 
aan houden staatssekretaris Globke — 
persoonlijk adviseur en vriend van 
Adenauer, tijdens het Derde Rijk be
trokken bij het kommentariëren van 
de anti-Joodse « Nurenberger wetten » 
— te laten dagvaarden als getuige in 
het Eichmann-proces. Bonn wenste 
daarenboven, dat Ben-Goerion in een 
verklaring de Bondsrepubliek zou vrij
spreken van de erfzonde der jodenver
volging onder het nationaal-socialisme. 
Beide wensen werden prompt ingewil
ligd en het is stellig geen toeval, dat 
gelijktijdig ook het verlangen der Is
raëli's naar militaire hulp door de 
Bondsrepubliek plots gunstig onthaald 
werd. Onder de huidige Westduitse 
minister van landsverdediging werd 
het hulpprogramma trouwens uitge

breid tot de levering van Amerikaanse 
tanks. In Washington zal men daarover 
stellig niet getreurd hebben; op die 
wijze immers konden de V.S. zélf hun 
naald uit het speldekussen trekken. 

Vroeg of laat echter moesten de Ara
bische landen ontdekken, welk spel er 
tussen Bonn en Jerusalem gespeeld 
werd. Zover is het thans en meteen is 
gebleken dat de Arabische landen — 
niet alleen zij trouwens! — over een 
even afdoend chantage-middel t.o.v. 
Bonn beschikken als de Israëli's. Nas
ser aarzelde niet, om het middel on
middellijk te gebruiken : hij dreigde 
dat, indien de wapenleveringen aan Is
raël niet werden stopgezet, de Arabi-

ning van de D.D.R. Bonn wilde echter 
de Israëli niet voor de kop stoten 
door een eenzijdig tegen Israël gerichte 
maatregel; daarom werd de formule
ring uitgekiend dat West-Duitsland 
geen wapens meer zou leveren aan 
landen in de « spanningsgebieden». 
Meteen was de publikatie van de lijst 
der wapenkliënten onvermijdelijk ge
worden. Het effekt was, dat West-
Duitsland zich overal ter wereld be
lachelijk maakte. Grinnikend werd 
verteld, hoe keizer Haile Selassie er in 
slaagde, de Hallstein-doktrine te zijnen 
voordele te hanteren. Ethiopië's erf
vijand, Somalia, had van Bonn wapen-
hulp ten belope van 6,4 miljoen mark 
losgekregen. Haile Selassie dreigde 
met erkenning van de D.D.R. voor zo
ver hij niet dadelijk het vijfvoudige 
kreeg. Er bleef Bonn niets over, dan 

HAllSTEIN-DOKTRINE 
sche landen de (Oost-) Duitse Demo-
kratische Republiek officieel zouden 
erkeimen. 

Daarmee mikte de Egyptische staats
man direkt in de achilles-pees van de 
Westduitse buitenlandse politiek : de 
Hallstein-doktrine. De regering van 
Bonn is bij haar buitenlandse betrek
kingen er steeds van uitgegaan, dat zij 
onmiddellijk de diplomatieke betrek
kingen zou verbreken met de staten, 
die het zouden aandurven om de 
D.D.R. officieel te erkennen. Dit axio
ma werd in 1955 officieel geformuleerd 
door prof. Hallstein en sindsdien is 
Bonn er inderdaad in geslaagd, zich 
op het internationale vlak te doen 
doorgaan als de enige wettelijke ver
tegenwoordiger van gans het Duitse 
volk. Slechts tweemaal heeft West-
Duitsland de Hallstein-dreiging moeten 
toepassen : tegen Joego-Slavië en te
gen Kuba. Dat de doktrine ergens toch 
wel zeer mank loopt, is echter van 
meet af aan gebleken, doordat Bonn 
één enkele uitzondering op de regel 
maakte : de Sovjet-Unie zelf. 

De prijs, die Bonn daarenboven 
heeft moeten betalen voor het instand
houden van de Hallstein-doktrine, is 
ontzettend hoog. Niet alleen Nasser 
heeft bewezen, dat een chantage met 
de eventuele erkenning van de D.D.R. 
onmiddellijk vruchten afwerpt; een 
hele reeks landen uit de zgn. « derde 
wereld» hebben met evenveel succes 
gebruik gemaakt van West-Duitslands 
weke plek. Bonn heeft zopas de lijst be
kend gemaakt v.d. landen die Westduitse 
militaire hulp ontvingen; in het geheel 
zijn dat 17 naties, w.o. vier leden van 
de Arabische Liga, zes Afrikaanse sta
ten, twee Zuidamerikaanse republie
ken, twee Aziatische landen en twee 
Navo-bondgenoten. 

De publikatie van de lijst dezer sta
ten is een rechtstreeks gevolg van het 
konflikt Bonn-Kaïro-Jeruzalem en ze 
was de zoveelste faux-pas van Bonn in 
de internationale politieke arena. We 
stipten reeds aan dat West-Duitsland 
besloot, zijn wapenleveringen aan Is
raël stop te zetten, nadat Nasser had 
gedreigd met een dipümatieke erkea-

de «Leeuw van Juda» te helpen bij 
de uitrusting van diens grensbataljons. 
Prijs van de grap : 30 miljoen mark. 

Zo is en bhjft West-Duitsland het 
slachtoffer van zijn zwakke politieke 
positie. Hieraan dient toegevoegd, dat 
de West-Duitsers weinig doen om de
ze positie te verbeteren. De diepste 
oorzaak van de bittere les die de West
duitsers zopas weer hebben gekregen, 
ligt bij henzelf : de grenzeloze zelf
overschatting waaraan zij lijden en de 
eenzijdige afstemming van de buiten

landse politiek op hun « Wirtschaft ». 
Bonn heeft zich mitiaal in het wespen
nest van de ontwikkelingshulp gesto
ken, omdat de Westduitse industrie 
daarin een goede zaak zag en omdat de 
Westduitse politici aan « prestige-poli-
tiek » wilden doen. De ontwikkelings
hulp die de Bondsrepubliek biedt, gaat 
echter totaal boven haar middelen en 
stelt haar onnodig bloot aan de chan
tage van de gewiekste nieuwkomers in 
de staten van de « derde wereld ». Uit
eindelijk dan is Bonn de gevangene 
geworden van de Hallstein-doktrine. 

De D.D.R. is er nauwelijks beter 
aan toe. Toen Ulbricht dezer dagen te 
Kaïro verbleef, moest hij zich laten 
welgevallen dat Nasser hem begroet
te als « een vertegenwoordiger van 
het grote Duitse volk dat zo spijtig in 
twee zones is verdeeld ». Ook tegen-

AFPERSIN6 
over de kameraden van Pankow gaat 
de chantage-vlieger op. 

Het ziet er naar uit, dat uiteindelijk 
iedereen dik tevreden is met een voort-
dmrende verdeling van Duitsland : de 
Russen en Amerikanen vinden een 
zwak en onderworpen romp-Duitsland 
binnen hun kamp buitengewoon ge
makkelijk, de derde wereld doet schit
terende zaken met afpersing. En de 
Duitsers ? Zij zijn « gehorsam », ieder 
langs hun kant, zoals altijd! 

Toon van Overstraeten. 

Nassae 



8 DE VOLKSUNII 

802 

VAN 

G E U l 

TOT 

SLOGAN 

TORS 
Met in onze kleren nog de reuk van mazoet- en petroleumuitlaatdampen, met 
een koppel zwaar gezwollen traanogen (vanwege de door de rijkswacht gewor
pen gasbommen) zijn wij vrijdagavond voor veertien dagen van Moerbeke ge
komen. De suikerzoete Waaslandse gemeente lag als een slagveld toen wij ze 
verlieten : hier en daar een « rug » kasseien in de straten, stoepgrond waarin 
grote traktorwielen zich vastgebeten hadden en zware sporen erin als reusach
tige wonden nalieten. Veel wittigheid ook, want de boeren, die in een reusachtige 
betoging door Moerbeke waren getrokken, strooiden heelder handsvollen klont
jessuiker uit de (niet onbekende) rode Tienense dozen. De klontjes werden na
dien vergruizeld door trekkerswielen of onder de zware tred van de massa. 
Daartussen de papieren schilfers van honderden voetzoekrs, hier en daar de 
kwabbige inhoud van een kapotgesmeten ei, een verkeersbord ook dat er het 
hachje bij ingeschoten had, een slogan op 'n verwaaide affiche : « C.V.P. geef 
ons de 802, of wij stemmen nooit meer voor U ». 

Het A.B.S. (het Algemeen Boeren-
sindikaat) mocht eens te meer op een 
goed geslaagde betoging terugblikken. 
Na Veurne, Doornik, Leuze, Oreye en 
Landen hadden ook hier weer de hon
derden en honderden traktoren ge
dreund, waren duizenen boeren uit 
het hele Waasland, uit geheel Vlaan
deren opgemarsjeerd, voorbij de 
< Suikerfabriek van Vlaanderen», 
naar de Moerbeekse grote markt om 
er te luisteren naar de woorden van 

de boerenleiders, om er te betogen en 
om er hun eisen kracht bij te zetten. 

Waarom in godsnaam, zo zult U zich 
afvragen, haal t een boer een pak sui
kerklontjes uit zijn schapraai en be
gint hij het in de straten te strooien? 
Waarom komen onze landbouwers 
eens te meer op de straat, waarom 
rollen de traktoren weer, waarom 
worden de boerenbetogingen bestookt 
met traangasbommen ? 

Wij zullen dat even trachten dui-

OLLEN 
delijk te maken aan onze lezers. De 
hele zaak draait rond de prijzen van 
de suikerbieten. Hier te lande wordt 
er zo om en bij de 63.000 ha bezaaid 
met suikerbieten. Voor Vlaanderen 
zijn de verschillende teeltcentra : 
Veurne, de Oostvlaamse polders, de 
Antwerpse polders, het Waasland en 
het Haspengouwse. In 1959 bedroeg 
de bebouwde oppervlakte nog 63.747 
ha, maar deze daalde tot 56 940 ha in 
1963, een zeer slecht jaar voor de 
suikerbietenoogst. 

Suikerbieten bevatten een zeker ge
halte suiker. Gewoonlijk schommelt 
dit rond 15 tot 15,5 t.h. Het kan ech
ter ook merkelijk lager liggen (zo
als in 1963) of merkelijk hoger, zoals 
In 1964 toen men zelfs tot 16,5 t.h. 
kwam. Een hektare suikerbiet kan 
een gemiddelde opbrengst van 40 ton 
geven. Tijdens slechte jaren of t i j 
dens rekordjaren liggen de zaken 
echter helemaal anders. 

In 1963 kregen onze boeren af te 
rekenen met een dergelijk slecht 
jaar. Maar laten wij eerst nog vertel
len dat hier te lande zowat 300.000 
ton suiker verbruikt wordt van 
nieuwjaar tot nieuwjaar. Zonderling 
is het wel dat, als de prijs van de 
wereldmarkt laag is, ons suikerver-
bruik in het binnenland d a a l t ! Onze 
landbouwers kunnen gewoonlijk 
ruimschoots instaan voor een derge
lijk verbruik. Zij houden dikwijls nog 
heel wat over zoals bijvoorbeeld in 
1964, toen et 200.000 ton overschot 
was. Deze overschotten moeten uit
gevoerd worden naar het buitenland 
en hier ligt — althans gedeeltelijk — 
het kalf gebonden 

In 1963 was er ,zoals we reeds hoger 
gezegd hebben, een zeer lage op
brengst. De gemiddelde opbrengst 
per hektare lag, in bepaalde streken, 
rond de 35 ton. Het overschot van het 
binnenlands verbruik lag slechts om 
en bij de 10 000 ton. In praktisch al 
de suikervoortbrengende landen was 
de opbrengst ver beneden het gewone 
peil, ook in Cuba. Dit bracht met zich 
dat de wereldprijs voor de suiker bi j 
zonder hoog kwam te liggen: tot 1500 
fr per 100 kg. Inmiddels was de be
bouwde oppervlakte in ons land steeds 
maar gekrompen als gevolg van de 

lage suikerbietprijzen, die aanzien
lijk beneden de kostprijs bleven. In 
1963 werden er nog slechts 56.940 na 
bezaaid. 

Uit vrees dat de bebouwde opper-^ 
vlakte nog zou inkrimpen en daa r 
door de binnenlandse bevoorrading in 
gevaar zou komen, werd in regerings-» 
kringen in 1964 een eerste prijsver* 
hoging van 50 fr toegezegd. Uiteinde-i 
lijk beloofde de minister letterlijk 
langs de radio dat de prijs voor de 
suikerbieten 802 fr per ton zou be
dragen, na er nog eens 50 fr bijge
daan te hebben. Toen nadien uit de 
mouw kwam dat dit slechts bedoeld 
was voor het overeenstemmend ge
wicht suikerbiet dat bestemd is voor 
het binnenlandse suikerverbrulk, 
ontstond er grote deining bij de 
landbouwers. Deze deining nam nog 
grotere omvang aan in het licht van 
de gebeurtenissen die zich in 1964 en 
daarna afspeelden. 

Inderdaad, zoals gezegd was de 
wereldprijs voor 1963 als gevolg van 
d€ slechte oogsten gestegen tot 1400-* 
1500 fr. Normaal zou het naar he^ 
buitenland uit te voeren kontingenf 
suiker dus tegen die prijs betaaldli 
worden, maar er was slechts een m l i 
nieme overschot van amper lO.OOQ 
ton. In 1964 zouden echter de rollen 
volledig omgekeerd worden. 

Reeds in mei-juni van vorig j aa r 
begonnen de wereldprijzen stilletjes 
aan te dalen om in juli-augustua 
(toen alles liet voorzien dat men m 
1964 voor een geweldige oogst zoi | 
staan) werkelijk met sprongen n a a i 
beneden te zakken tot om en bij de 
375 f r ! Intussen had men, uit ho-i 
ger aangehaalde vrees voor inkr im
ping van de uitzaaioppervlakte en 
uit vrees voor de binnenlandse be 
voorrading, maatregelen genomen eri 
een prijsverhoging m het vooruit
zicht gesteld In Nederland was leta 
dergelijks gebeurd en werd de sui -
kerbietprijs verhoogd met tien gul
den tot een bedrag van 65 guldenf 
per ton, wat overeenstemt met eerf 
bedrag van 910 fr in Belgisch geld. 
Daarbij waren de suikerfabriekeri-
hier te lande overgegaan tot eenf 
intense propagandavoering om mee^l 
en groter oppervlakte te beplanten. 
Aldus hieraan gevolg gevend kwa
men de planters tot een uitzaai van 
63.000 ha. 

De voortbrengst was, zoals gezegd, 
overweldigend : 1964 was een rekord-
jaar. 

Op dit ogenblik kan men vaststel
len dat er voor het jaar '64 een p ro -
duktie van 400.000 ton suiker werd 
bereikt; 200 000 ton zouden dus moe
ten uitgevoerd .worden tegen wereldr* 
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marktprijzen. Langs de ene kant dus 
de belofte van de minister, het bin
nenlands verbruik te betalen tegen 
802 fr per ton suikerbiet en langs de 
andere kant de wereldmarktprijs, die 
schommelt rond de 375 fr per 100 kg 
suiker 

Weike is in deze zaak de oplossing 
die van regeringszijde wordt voorge
steld? Eerstens wil men hier een 
veiligheidsvoorraad van 70.000 ton 
aanleggen die gevoegd wordt bij het 
kon tingent voor binnenlands ver
bruik, dat dus "00.000 ton groot 

Inderdaad, van de 200.000 ton res
terende suiker, bestemd voor de uit
voer, werd er reeds 80.000 ton uitge
voerd tegen 460 fr per 100 kg. Reke
ning houdend met de 70.000 ton die 
als veiligheidsvoorraad werd afgehou
den, valt er nOg 50.000 weg te werken 
en hier ook zal men door het verle
nen van steun de uitvoerprijs op 460 
fr trachten te brengen. 

De bietenplanters van verschilh i 
de grote produktiecentra zijn het r t t 
eens met deze 695 fr; zij eisen int 
gendeel de integrale uitbetaling ^ n 

BOEREN 
BETOGEN 

OM SUIKERBIETPRIJS 
Is. De veiligheidsvoorraad zou even
eens betaald worden tegen de voor 
het binnenland geldende prijzen, dus 
802 fr voor suikerbieten met een ge
hal te van 15,5 t.h., voor een hoeveel
heid suikerbieten die nodig is voor 
de voortbrengst van 370.000 ton 
suiker. 

De beloofde 802 fr bleek (zelfs voor 
binnenlands verbruik) een lege be
lofte te zijn, want intussen heeft het 
ministerie gemeld dat deze prijs 
slechts zal kunnen betaald worden 
voor bieten die bestemd zijn voor de 
suikervoortbrengst van het binnen
lands verbruik en in plaats van 802 
fr betaalt men 680 fr voor 15,5 t.h. 
gehalte. 

De landbouwers worden dus ge
straft om hun voorbeeldig en noest 
werk. Omdat ze gevolg gaven aan de 
aanmoediging van de regering en de 
propaganda van de suikerfabrieken 
om meer suikerbieten te zaaien. Om
dat ze in het voorbije jaar een bui
tengewoon goede oogst hadden, kri j 
gen ze nu bijna 200 fr minder dan 
de toegezegde 802 fr. 

802 fr per ton voor biet van 15,5 %, 
prijs welke uiteindelijk evenmin de 
kostprijs voor de landbouwers dekt. 

Inmiddels heeft de regering ook de 
voorwaarden vastgesteld voor de vol
gende oogst, deze van 1965 dus, voor 
zover de uitzaai niet boven zekere 
grens (63.000 ha) uitgaat. Men wil 
het doen voorkomen alsof het niet 
gaat om een beperking van de voort
brengst of een kontingentering zoals 
die vroeger reeds bestond maar die 
nadien afgeschaft werd. In het raam 
van de E.E G. zijn Duitsland en Italië 
voorstanders van een contingentering 
van de §uikerproduktie, wat nochtans 
in tegenspraak is met het verdrag 
van Rome. 

Het ministerie heeft echter goed 
praten wanneer het zegt « hier is geen 
sprake van kontingentering of van 
beperkende maatregelen», wanneer 
de voorwaarden intussen dermate ge
steld worden dat zij van aard zijn 
toch beperkend te werken op de ak-
tiviteiten van onze landbouwers. Im
mers, hoe luiden de voorwaarden ? 

De prijs van 802 fr per ton zal voor 

1965 betaald worden voor een gewicht 
suikerbieten dat overeenkomt met een 
suikerproduktie van 350.000 ton voor 
binnenlands verbruik, dit bij een ge
halte van 15,5 t.h. Dit brengt weer 
eens het aanleggen van een veilig-
heidsoverschot van 50.000 ton met 
zich (bestemd om de binnenlandse 
markt te bevoorraden ingeval van 
slechte oogst tijdens volgende jaren) . 
Zo onze landbouwers onder de uit-
zaai-oppervlakte van 63.000 ha blij
ven en ingeval de voortbrengst weer 
hoger zou liggen dan de hogergenoem-
de 350.000 ton suiker, wordt voor 1965 
een uitvoerprijs gewaarborgd van 535 
fr per ton voor bieten met een gehal
te van 15,5 t.h. Uiteindelijk zou dit bij 
een normale oogst, die schommelt 
rond 400.000 tot 420.000 ton, een ge
middelde prijs van 686 fr per ton met 
zich brengen. Ook hiermee kunnen de 
landbouwers het vanzelfsprekend niet 
eens zijn ? 

Hun eis tot invoering en uitbeta
ling van een globale prijs van 802 fr 
wordt door hen verantwoord met vol
gende argumenten : er is de stellige 

belofte van de minister van land
bouw. Niet alleen de hoge kostprijs, 
maar tevens de bevoorrading van de 
binnenlandse markt eisen een mini
mum aan bestaanszekerheid voor de 
suikerbietplanters. Deskundigen zijn 
van oordeel dat voor een normale en 
vlotte bevoorrading van de binnen
landse markt een uitzaai van 63.000 
ha zou gewettigd zijn. Het gemiddel
de tussen goede en slechte oogsten 
zou een ruime bevoorrading waar
borgen z o n d e r noemenswaardig 
overschot. Daar de suikerbietprijs af
hankelijk is van de door het ministe
rie van Ekonomische Zaken geregle
menteerde suikerprijs, is het niet 
meer dan redelijk dat voor de plan
ters een minimumprijs zou gegaran
deerd worden, die ongeveer de kost
prijs zou dekken, dit voor een verant
woorde oppervlakte. 

Na afloop van de betoging spraken 
wij met verschillende Vlaamse boe
ren, met grote en kleine bietenplan
ters, over de juiste betekenis van de 
eis « 802 fr per ton suikerbiet». Na 
alle berekeningen gemaakt te hebben 
van kostprijzen, zowel voor grote ala 
voor kleine landbouwers, blijkt dat 
het niet mogelijk is bieten te zaaien 
zo de prijs van 685 fr per ton wordt 
gehandhaafd Daar zijn de grote ri-
siko's van de oogst de weersomstan
digheden die een grote rol spelen. 
Voor de grote bietenplanters, die hun 
bewerkingen en hun oogst machinaal 
moeten doen omdat de werkkrachten 
niet meer te vinden zijn en ook niet 
meer te betalen, speelt de afschrij
ving van het alaam. Voor de kleinere 
bietenplanters wordt vaak aangehaald 
dat zij wel onder de kostprijs uit 
kunnen maar er wordt niet bij ge-, 
zegd dat dit pas mogelijk is wanneer 
de ganse familie zich doodwroet op 
het veld in dagtaken die met nor
male werktermijnen niets meer te 
zien hebben en waarbij uiteindelijk 
een uurloon wordt verkregen dat er
gens rond de vijftien frank moet 
liggen ! 

Een grote boer verklaarde ons 
ronduit dat zelfs de 802 fr niet de 

"kostprijs dekt en dat — zo hi.i niet 
aan vruchtafwisseling moest üoeh 
— hij er niet aan zou denken suiker
bieten te zaaien. 

Wat nu de voorwaarden voor 1965 
betreft (en als aktiemiddel word* 
door het Algemeen Boerensindikaat 
een staking van de uitzaai voorop
gezet) zegden de door ons onder
vraagde landbouwers, niet te kun en 
akkoord gaan met de beperking van 
de uitzaaioppervlakte tot 63.000 ba, 
maar wel met een afname van een 
hoeveelheid suikerbiet bestemd voor 
de produktie van 400.000 ton suiker 
voor binnenlands verbruik en betaald 
tegen de vooropgezette prijs van 802 
fr. De overschotten die naar het bui
tenland uitgevoerd worden, zouden 
— steeds volgens deze Vlaamse boe
ren — moeten betaald worden tegen 
minsten 535 fr per ton. 

Staf De Lie 
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VRAAGGESPREK MET MR. ROOSENS 

In ons nummer van vorige week namen we Integraal het vraaggesprek over, dat een 
joernalist van « De Standaard » met m r. Hugo Schiltz voerde betreffende de 
kwestie der Frontvorming in het arrondissement Brussel. Verleden week zaterdag 
publiceerde « De Standaard » een vraaggesprek met mr. Roosens, die de visie 
vertolkte van de groep der zgn. « Vlaamse Demokraten ». We menen er goed 
aan te doen, dit nieuwe element in het dossier Frontvorming onder ogen te bren
gen van onze lezers die het niet zouden gelezen hebben; samen met het inter
view Schiltz vormt dit tweede vraaggesprek een objektieve beoordelingsbazis, 
waarop iedere lezer in volle onafhankelijkheid zijn mening kan vormen. 
We brengen hieronder dan ook dit interview integraal, inklusief de inleiding 
zoals ze in « De Standaard » verscheen. We menen echter wél gerechtigd te 
zijn, dit vraaggesprek te laten volgen door een paar randbemerkingen die zich 
steunen op de feiten en de overiaens onweerlegbare stukken van het dossier. 
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Woensdag jl. lieten wij mr. Hug^o 
Schiltz, fraktieleider van de Volks-
Dnie in de Antwerpse gemeenteraad, 
die namens de V.U. de onderhande
lingen met de Vlaamse Demokraten 
voorzat, aan het woord om het 

worden losgemaakt van de gehele 
maatschappelijke ordening, waarmede 
zij samenhangen. Een Vlaamse politiek 
moet erop gericht zijn deze sociale 
struktuur grondig te wijzigen, en in 
dit verband zien wij het federaUsme 

" ^ ^ 

personen. Wanneer men een bepaalde 
opvatting wil vooruitzetten, moet men 
dus noodzakelijk personen vooruit
zetten. 

— Dus toch een personenkwestie ? 

Ik wil hierop zeer duidelijk ant
woorden. Hoewel met het arrondisse-
mentsbestuur - Brussel van de V.U. 
was overeengekomwi dat de eerste 

WAAROM GEEN FRONTVORMING? 
standpunt van zijn partij m.b.t. de 
frontvorming nader toe te lichten. 
Vandaag geeft mr. Antoon Roosens 
de versie van de Vlaamse Demokra
ten. 

— U spreekt namens de Vlaamse 
Demokraten. Wat vertegenwoordigt 
uw groep ? 

De Vlaamse Demokraten zijn een 
groep overtuigde vlaamsgezinden die 
niet behoren tot de Volksunie en, om 
principiële, redenen, ook niet wensen 
toe te treden tot de Volksunie. Naast 
een aantal kernen in de vier Vlaamse 
provincies, beschikken wij vooral 
over een stevige basis in het arrondis
sement Brussel, met kernen in de 
voornaamste gemeenten. Onze arron-
dissementsraad telt een twintigtal 
kantonnale afgevaardigden, meestal 
mensen die jarenlang aktief waren in 
de drukkingsgroepen en die, o.m. naar 
aanleiding van de Marsen op Brussel, 
hebben bewezen dat zij 't vertrouwen 
genieten van de vlaamsgezinden in 
hun streek. Bovendien zijn wij ervan 
overtuigd dat wij een strekking verte
genwoordigen die, hoewel tot nog toe 
weinig formeel georganizeerd, in rui
me kringen in Vlaanderen leeft, voor
al bij de jeugd. 

VLAAMS FRONT 

— Wat bedoelden de Vlaamse De
mokraten met een « Vlaams Front» ? 

Alleszins geen « verruimde » Volks
unie. Wij menen dat de overwegend 
rechtse strekking en het doctrinair 
nationalisme, waarvan de V.U. al te 
veel blijk geeft, vele mensen afstoot in 
plaats van ze aan te trekken. Gezien 
het belang van de komende verkiezin
gen, hebben wij met de V.U. een ver
kiezingsbondgenootschap willen afslui
ten, opdat ook niet-VoIksunie-mensen 
in volle vertrouwen voor deze gemeen-
schappeUjke lijsten zouden kunnen 
stemmen. Met een verruimde V.U., dit 
is een Volksunie-lijst waarop een 
plaats wordt ingeruimd voor een of 
ander gekende Vlaming, wordt dat 
doel niet bereikt. 

— Het Vlaams Front was dus in uw 
ogen vooral een elektorale operatie ? 

Geenszins. Wij hadden vooral de 
noodzakelijke vernieuwing van de po
litieke Vlaamse Beweging op het oog. 
De Vlaamse problemen kxmnen niet 
als een machtig middel. Een dergelijke 

politieke opvatting is de Volksunie 
vreemd. Vandaar de behoefte aan een 
vernieuwing die wij hoopten door te 
voeren, met het behoud van de een
dracht, in een Vlaams Front. Dat dit 
front op elektoraal gebied meteen een 
goede operatie zou zijn geweest voor 
de gehele Vlaamse partij, zullen wij 
niet betwisten, vermits het de juistheid 
van ons inzicht bewijst. 

PERSONENKWESTIE ? 

— Was het U, in het Vlaams Front, 
vooral te doen om verkiesbare plaat
sen ? 

Ideeën en opvattingen bestaan niet 
in het luchtledige. Zij leven slechts in 

plaats op de senaatslijst en de tweede 
op de kamerlij st aan de groep Vlaam
se Demokraten zouden toekomen, 
hebben wij in de onderhandelingen 
met het Hoofdbestuur van de V.U. er 
van meetaf aan in toegestemd dat de 
eerste plaats op de senaatslijst zou 
worden voorbehouden aan een « voor
aanstaande Vlaamse personaliteit». 
Voor de Vlaamse Demokraten vroegen 
wij dan de tweede en derde plaatsen 
op de kamerlijst, waarbij onze arron-
dissementsraad vrij zou mogen beslis
sen welke personen uit onze groep die 
plaatsen zouden bekleden. 

— Dit stemt toch ongeveer overeen 
met het voorstel, dat het Hoofdbestuur 
van de V.U. heeft gedaan in zijn pu
blieke resolutie van 13 februari jl. ? 

In schijn wel ongeveer, doch in feite 
helemaal niet. Reeds op 9 februari 
wisten de ingewijden dat de « vooraan
staande Vlaming » de eerste plaats op 
de Senaatslijst had geweigerd. Het was 
dus vanwege de V.U. een zuivere hy-
pokrisie hiermede nog uit te pakken 
op 13 februari. In feite wou het Hoofd
bestuur van de V.U. over die eerste 
plaats in extremis nog naar eigen 
goeddunken kunnen beschikken. Het 
Vlaams Front was voor haar slechts 
breed, wanneer ook een vertegenwoor
diger van haar zgn. « groep Brauns » 
een kans kon krijgen, hoewel die 
rechts-nationalistische strekking in het 
arrondissement zelf onbeduidend was 
en er over geen enkele bekende figuur 
beschikte. 

Voor ons betekende dit alles het te
gengestelde van de vernieuwing waar 
wij naar streefden. Door ha&r houding 
inzake de samenstelling van de lijsten, 
bewees de V.U. dat zij slefchts een 
« verruimde » Volksunie-lijst beoogde. 
De nieuwe strekking, die in Vlaanderen 
duidelijk aan de oppervlakte is geko
men sinds de betoging te Antwerpen, 
krijgt in de V.U. geen kans, zelfs niet 
in het arrondissement Brussel waar, 
meer nog dan elders, de vlaamsgezinde 
massa een vooruitstrevende richting 
uit wil. 

NIEUWE PARTII? 

— De Vlaamse Demokraten komen 
nu afzonderlijk op in Brabant ? 

• 
Ja, doch wij staan niet alleen. De 

meest dynamische krachten in de 
Volksunie-Brussel werden, samen met 
volksvertegenwoordiger Daniël Deco-
ninck, uit de partij gestoten. Zij hand
haven het verkiezingsbondgenootschap 
met de Vlaamse Demokraten. 

— Wordt dit dan een nieuwe partij ? 

Hierover is nog geen beslissing ge
vallen. Dit zal in zekere mate afhan
gen van het verder verloop der gebeur
tenissen en o.m» van -de houding die 
de V.U. in de nabije toekomst zal 
ciannemen. 

— Gaan de Vlaamse Demokraten 
ook in andere provincies lijsten neer
leggen ? 

Hierover wordt thzms beraadslaagd 
met de' vertegenwoordigers van de ver
schillende demokratiscbe kernen in de 
Vlaamse provincies. Doch ik meen dat 
ook hier veel zal afhangen van de ma
nier, waarop de V.U. zal reageren op 
onze lijsten in de provincie Brabant. 

ONZE RANDBEMERKINGEN 
1. De beweerde « rechtse strekking 

en het doktrinair nationalisme » van de 
Volksunie was blijkbaar voor de heer 
Roosens dan toch geen beletsel om 
met onze partij, ten aanschouwe van 
iedereen, een verkiezingsbondgenoot
schap aan te gaan. Tijdens de ganse 
duur van de onderhandelingen tussen 
de Volksunie en de heren Roosens, 
Verrept en Bourgeois werd op geen 
enkel ogenblik enig bezwaar tegen de 
« strekking » en de « doktrine » van de 
Volksunie geopperd. 

2. In het schriftelijk principieel ak
koord dat tussen de Volksunie en de 
groep Roosens-Verrept-Bourgeois werd 
afgesloten, werd uitdrukkelijk erkend 
dat het programma der Volksunie voor 
de gtoep « Vlaamse Demokraten » aan
vaardbaar was. De posthume vaststel
ling van ideologische verschillen is dan 
ook maar vatbaar voor twee interpre
taties. Ten eerste : ofwel voldeed het 
programma der Volksunie werkelijk — 
zoals schriftelijk werd vastgelegd — 
en dan zijn de huidige opmerkingen 
van mr. Roosens terzake nietig. Ten 
tweede : ofwel voldeed het programma 
der Volksunie de gesprekspartners in
derdaad niet; dan hebben zij echter 
hun mening terzake verzwegen en kun
nen wij slechts gissen naar de reden 
van dit verzwijgen. 

J. Mr. Roosens bevestigt nogmaals 
de schriftelijke eisen van zijn groep 
inzake de lijstvorming. Hij verwijt de 
Volksunie, dat ze zich aan «zuivere 
hypokrisie » heeft schuldig gemaakt 
inzake de eerste plaats op de senaats
lijst. Deze beschuldiging kan hij echter 
niet staven. In het schriftelijk princi
pieel akkoord tussen de Volksunie en 
de groep Roosens-Verrept-Bourgeois 
was uitdrukkelijk overeengekomen, 
dat beide groepen samen zouden uit
kijken naar waardevolle kandidaten op 
de lijst. Een gemeenschappelijk aan
zoek van beide groepen aan de « voor
aanstaande Vlaming» in kwestie, of 
aan enig ander vooraanstaand en 
waardevol kandidaat, zou stellig tot 
gunstige rezultaten hebben geleid. 

4. Het is een pertinente onwaarheid, 
dat de Volksunie een vertegenwoordi
ger van de zgn. groep Brauns bij de 
Frontvorming wenste te betrekken. 
Het is integendeel duidelijk dat het 
voorstel, zoals het Hoofdbestuur der 
Volksunie het op 13 februari jl. pu
bliek bevestigde, lijnrecht inging tegen 
de eisen van de zgn. « saneringsgroep ». 

5. In het vraaggesprek met mr, 
Roosens ontbreekt één woord volledig: 
grondwetsherziening.' Deze grondwets
herziening was gedurende maanden 
het grote argument, waarmee terecht 
aangedrongen werd op de Frontvor

ming. De heer Roosens maakt in zijn 
intervieuw gewag van allerlei zaken, 
behalve van de noodzaak om inder
daad een breed Vlaams front tegen de 
grendelgrondwet in het leven te roe
pen. 

Het is waarschijnlijk niet onjuist, 
daaruit de gevolgtrekking te maken 
dat het hem en zijn groep in laatste 
instantie om andere dingen ging dan 
om een breed Vlaams verzet tegen de 
grendelgrondwet! 

Wellicht « de nieuwe partij onder 
een nieuwe leiding », zoals M.G. het in 
«De Nieuwe » na de gemeenteverkie
zingen formuleerde ? 

6. Dat « de meest dynamische krach
ten in de Volksunie-Brussel, samen 
met volksvertegenwoordiger Daniël 
Deconinck, uit de partij gestoten wer
den » is eveneens een pertinente on
waarheid. De enige sanktie die getrof
fen werd, was die van de schorsing — 
niet de uitsluiting ! — van de heer De
coninck, wegens kennelijke woord
breuk. De heer Deconinck werd slechts 
geschorst — en niet uitgesloten — om
dat de uiteindelijke beslissing over 
zijn verhouding tot de partij tenslotte 
bij hem diende te liggen. Sindsdien 
heeft hij er in volhardt, aan te zetten 
tot dissidentie. Tegen geen enkele an
dere persoon, noch in Brabant noch 
elders, werd to.t nog toe enige sanktie 
getroffen. 
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LIBERA CARLIER: 
9 9 TEDER ALS TROTYL " 

Erike^: tijd geleden las ik een artikel van Libera Carlier over het engagement 
in de literatuur. Daarin werd o.m. vastgesteld dat zelfs het meest-tijdloze en 
meest-universele werk zich niet onttrekken kan aan de geest en de atmosfeer 
van zijn tijd en dat het er als het ware in verankerd is en onvermijdelijk met 
zijn problematiek gekonfronteerd. 
Vanaf zijn debuut tot in zijn jongste werk is Libera Carlier erop uit, zich niet 
aan de aktie te onttrekken en wordt als het ware onweerstaanbaar ertoe gedre
ven, zich te engageren. Het is niet zozeer een partij-kiezen dan wel een daad-kie
zen. In een van zijn werken, dat kenschetsend « De Vlucht » heet, zoekt de 
hoofdpersoon in een vlucht naar de daad en naar de aktie een bevrijdende ver
lossing, een bevestiging van zijn persoonlijkheid. 

Hiermede zijn tevens de kompo-
nenten van het werk van Libera 
Carlier aangegeven : vlucht en en
gagement. Niet de vlucht uit lafheid, 
maar juist uit een sterk mannelijk 
bewustzijn, uit drang tot risiko-ne-
men. Doch evenmin een engagement 
omwille der daad alleen : zij groeit 
uit een langzaam-rijpend wijsgerig 
en psychologisch proces. Carlier is 
geen analyst maar een verteller en 
het is uit het verhaal en het gebeu
ren dat wij de psychologische be
weegredenen tot vlucht en aktie 
moeten detecteren. 

In « Teder als Trotyl » zijn beide 
elementen terug aanwezig: de hoofd
persoon ontvlucht een individuele en 
sociale teleurstelling, die tot verzet 
tegen het persoonlijke en maatschap
pelijke lot leiden, en vindt niet zo
zeer in de berusting en de eenzaam
heid der bergen als in de retaellische 
daad van <le Tiroolse verzetsman 
zichzelf en de bevestiging van zijn 
mannelijke en algemeen-menselijke 
persoonlijkheid terug. 

< De twijfelende, problematische 
Europese mens zal moeten overgaan 
tot de daad om uit de vervlakking 
weg te komen » zegt Carliers hoofd
personage, de ingenieur Frans Mar
iens, die op herstelvakantie gaat 
in Zuid-Tirol. Moeilijkheden in de 
staatsdienst waar hij werkt en een 
medisch onderzoek, maar vooral de 
mislukking van zijn huwelijk — zijn 
rrouw heeft een lesbische verhouding 
met een violiste — dwingen hem tot 
deze stap, die daardoor een vlucht 
wordt uit de oorspronkelijke situatie. 
In de nieuwe situatie zal hij het her
stel en het zelfbewustzijn pas weer-
vinden na een overschakelen naar de 
daad. Hij komt in kontakt met het 
Zuid-Tiroolse verzet tegen Italië en 
In gesprekken met Sepp, de hotel
houder, groeit langzaam het begrip. 

Hij weet nu « dat een vreedzame in
vasie erger is dan de bloedigste ver
overing met de wapens, want met 
het zwaard in de vuist kan men vol
waardig sneuvelen en dat is te ver
kiezen boven het geestelijk kanniba
lisme, dat ook de zielen aanvreet en 
verandert...». 

En verder zegt Carlier bij monde 
van zijn personage : « Dat een hoop 
rottigheid met nationale vlaggen 
wordt gedekt, is nog geen reden dat 
er geen gezond nationalisme zou mo
gen bestaan. Het is aan ons om de 
gezonde vorm te ontdekken ». 

Deze zinnen, geschreven met be
trekking op Zuid-Tirol, passen ook 
op Vlaanderen en er is een duidelij
ke verbindingslijn tussen het geeste
lijk kannibalisme der franskiljons en 
de «justice des rois nègres», zoals 
er een direkte verbinding bestaat 
tussen de fascistische denationalisa-
tie-politiek van vroeger en de ter-
reur-methodes der Italiaanse politie 
tegenover de autonomie-eis der Zuid-
Tirolers, nu. 

Zoals reeds gezegd is Libera Car
lier geen analyst, maar een verteller. 
In < Teder als Trotyl > heeft hij 
nochtans, in tegenstelling met de 
meeste vorige romans en verhalen, 
een psychologisch proces trachten te 
analyseren In plaats van het alleen, 
zoals gebruikelijk, te schetsen aan 
de hand van het gebeuren. Een an
dere afwijking van zijn vorig werk 
Is van stylistische aard : de gewone 
stijlsoberheid en direktheid moeten 
af en toe plaats maken voor een bre
dere, meer poëtische taal. Carliers 
stylistische sterkte Jigt nochtans 
niet hier, maar wel in de direkte, 
rake en sobere zegging die meer laat 
vermoeden dan ze uitdrukt. Wat de 
verhaaltechniek betreft, wordt af
wisselend de ik- en de hij-vorm ge
bruikt. Betekent dit geen gevaar voor 

de eenheid der kompositie ? Carlier 
is kompositorisch sterk genoeg om 
ons ongemerkt te doen heenglijden 
over de plaatsen waar de delen vak
kundig « aaneengelast» werden. Men 
kan zich echter van een indruk van 
< tweeledigheid » niet ontdoen — en 
deze indruk vloeit voort uit het feit 
dat beide delen van het verhaal, de 
oorspronkelijke en de nieuwe situa
tie, psychologisch niet volkomen 
overspannen werden. De analyse, de 
verklaring alleen voldoet ons niet en 
er blijft een soort scheiding bestaafa 
tussen elk deel — ik zou bijna zeg
gen : tussen elk verhaal, want zo
wel de ca. 40 bladzijden vóór de 
aankomst als de ca. 70 bladzijden ge
situeerd in Tirol kunnen als een ver
haal op zichzelf uitgewerkt worden 
en zijn het in feite. Er is wél een 
overvloeien van verleden en heden 
in elkaar door flash-backs, maar in 
onze geest wordt de scheiding tus
sen de ontgoochelde Intellektueel en 
de rebellische daadmens niet volko
men uitgevaagd en blijft de Frans 
Martens van gisteren een ander we
zen dan die van vandaag. 

Dit alles belet niet dat « Teder als 
Trotyl > getuigenis aflegt voor Car
liers talent als auteur, zoals het 
eveneens zijn mogelijkheden en zijn 
grenzen — en welk auteur heeft die 
niet ? — aanduidt. 

Wat ons in Carlier aantrekt, is 
zijn etische bekommernis; zijn be
langstelling vindt men weer, zowel 
op het sociale en politieke als het na
tionale terrein. 

Carlier doet er geen doekjes om 
welke kant hij kiest in het konflikt 
tussen de verdrukker en de verdruk
te. Hij schrijft ergens lapidair 'n ge
sprek neer, dat meteen een typering 
is der Belgische situatie : «België 
heeft zich altijd zeer bekommerd 
om zijn minderheden... >. 

— « Ja, om zijn minderheden wél ». 
Wij geloven niet, dat «Teder als 

Trotyl» een onderscheiding zal krij
gen van de Italiaanse staat. Maar 
vermits onze sympathie naar de ver
drukten en niet naar de verdrukkers 
gaat, is dit boek ons meer dan zo
veel andere ook sympathiek. Het is 
daarenboven méér dan dat : het is 
een goed geschreven en eerlijk ver
haal, dat getuigt voor het talent van 
een auteur die, enigszins «abseits 
vom Wege » staande, tot de beste van 
zijn literaire generatie behoort. 

Libera Carlier « Teder als Trotyl » 
- Uitgeverij De Sikkel, Antwerpen » 
85 fr. 

FRANK THIESS: 
}f DIE VERDAMMTEN " 

De roman « Die Verdammten » van Frank Thiess, die als Rororo-Taschenbuch 
voorligt, verscheen voor het eerst in 1923 en kwam in een herziene editie op
nieuw uit in 1957. Het is een der voornaamste werken uit het roman-oeuvre van 
deze zeer vruchtbare auteur, die hier vooral bekendheid verwierf met zijn ro
man over de zeeslag bij Port Arthur tussen de Japanse en Russische vloot : 
« Tsushima ». 
Thiess verwierf vooral faam als auteur van romans waarin, meer dan de hande
ling, de psychologische konflikten en spanningen de aandacht vragen. Vooral 
de liefdesproblematiek heeft Thiess in enkele romans, die tot het beste in zijn 
veelzijdig oeuvre behoren, op uitzonderlijke wijze geanalyseerd. 

Twee dezer romans, nl. «Frauen-
raub » en « Die Verdammten », versche
nen in pocketeditie bij de Rororo-
Taschenbücher. Wordt in «Frauen-
raub» het psychologisch konflikt be
handeld van een vrouw die, na jaren 
huwelijk, van haar man vervreemd is 
en die elders liefde en levenslust ont
dekt, dan tekent Thiess in «Die Ver
dammten » de liefde tussen broer en 
zuster, die tot een tragische spanning 
en tenslotte tot de ontknoping en de 
berusting leidt. 

Dit onderwerp werd zowel in de li
teratuur als in de film meermaals be
handeld : denken wij maar aan Claus' 
« Bruid in de Morgen » of aan de film-
van Degelin « Si Ie vent te fait peur ». 
Zelden echter werd dit onderwerp op 
zulke kiese wijze behandeld en tot in 
de kern geanalyseerd, als in de roman 
van Frank Thiess. 

Het verhaal speelt zich af in de Bal-
tische geboortestreek van de auteur, 
in Lijfland, nabij zijn geboorteplaats 
Eluisentein. De zoon van de kasteel
vrouw von Harras, Axel, keert na ja
ren terug naar zijn geboortestreek. 
Nog heel jong moest hij tengevolge 
van de echtscheiding van zijn ouders 
zijn vader volgen. Zijn zuster Ursula 
is intussen tot een mooi jong meisje 
opgegroeid. Zij is daarenboven een 
knappe piano-virtuose. Axels vrouw, 
Wera Fourment, een vurige Romaan
se vrouw van Waalse afkomst, kan 
zich moeilijk aan de streek en de men
sen aanpassen : ze vindt afleiding in 
een flirt met een van de Baltisch-
Duitse landedelen die tot de bezoekers 
van Slot Eluisenstein behoort. 

De lange scheiding tussen broer en 
zuster heeft hen niet slechts dichter 

bij elkaar gebracht bij het weerzien; 
er groeit ook een liefde tussen hen, 
die over de bloedsbanden heen, tot 
passie wordt. Hun verhouding zondert 
hen af. Wanneer Ursula een kind ver
wacht en bij de geboorte Axel gedwon
gen wordt te kiezen tussen moeder en 
kind, kiest hij het eerste. Zij verlaat 
het slot en gaat op tournee, tot na 
jaren hun liefde gezuiverd van be
geerte zal zijn. 

Frank Thiess, die op 13 maart 1890 
geboren werd in Eluisenstein bij Ux-
küll in Lijfland, wordt dit jaar vijf
enzeventig. Hij begon zijn loopbaan, 
na zijn studies, als journalist en dra
maturg, werd toneelcriticus en daarna 
zelfstandig auteur. Als zodanig 
schreef hij talrijke romans en novel
len, maar ook op het gebied van het 
essai liet hij zich niet onbetuigd : als 
verdediger van een Europees huma
nisme zijn bij hem vergelijkingspun
ten te-vinden met o.m. een Otto Flake. 
Hij werd met, verscheidene prijzen 
vereerd en tot president van de Duit
se Akademie voor Literatuur be
noemd. 

Kernstuk van zijn romanoeuvre blij
ven in ieder geval de psychologische 
romans, waarin de liefde in al haar 
uitingen op scherpe wijze geanaly
seerd wordt. Ter gelegenheid van zijn 
vijfenzeventigste verjaardag is voor 
een kennismaking met zijn werk de 
roman « Die Verdammten» — naast 
de eveneens vermelde «Frauenraub » 
— zeker een der meest-geschikte. 

Frank Thiess : « Die Verdammten » • 
Rororo-Taschenbücher, 519/20 - D.M. 
3,80. 



12 DE VOLKSUNIE 

PERS-
SPIEGEL 

De laalste strubbelingen rond enkele |io-
litieke problemen die nog rap rap voor liet 
parlement komen, lakken wat persreakties 
uit. Maar de hoofdartikels van de kranten 
ier traditionele partijen geven steeds meer 
elektorale praat op len wat meer « rede-
neervlak » dan verkiezingsslogans. De Vlaam
se troebelen te Brussel blijven het ook 
doen met weinig objektieve kommen aren, 
want ook daar schikt ieder de gegievens 
volgens zijn inzichten. 

Volksmacht 
D J CVP, tenminste m het Vlaamse land, 

h- i f t de rangen gesloten. 
Nu men zelfs niet meer mag zeggen dat 

men de grondwetsherziening « met de dood 
in het har t » zal stemmen, woidt het e«rn 
fokken van uiterlijke geestdrift. 

« Er was op het tweede congres, evenmin 
als op het eerste, enig spoor van moeheid 
te merken. Er waait geen defaitistische w n d 
door de CVP-rangen. Integendeel! En de
genen die gsloven dat de lokale successen 
die oppositiepartijen als de PVV m de VU 
bij de gemeenteverkiezingen behaalden, 
meer zullen zijn dan een stroviiur, zouden 
bij de wetgevende verkiezingen bitter teleur
gesteld kunnen worden. De Belgische kie
zer is geen beginnel ng. De oppositiepartijen 
zullen wel ondervinden dat het met gemak
kelijk is hem schimmen te doen 'lalopen. » 

Fout mannen! 50 jaar lang heeft Van 
Cauwelaert de brave Vlamingen de hersen
schim van « la Flandre majoritaire », dank 
zij veel Vlaamse kindertjes, kunnen doen 
nalopen. 

PöutqübiPas^ 

G eti soms rake uemerking n, zij het 
dan steeds met bijbedoelingen. 

De bedoehng is hier zeker : FVV, pas op 
voor uw enkele flamlngantjes, zij bedrei
gen uw sukses te Brussel als het te ver 
gaat . 

De rake bemerking in dit geval <( De 
Vlaamse CVP heeft gekapituleerd in de strijd 
<i pour la Mère Flandre ». Het gaat over 
de grondwetsherziening en de waarborgen 
aan de Walen en Brusselaars. 

« Indien de Vlaamse CVP-ers door hun 
steniming (op hun kongres) schijnen toe 
te geven dat zij geen eisen meer te doen 
gelden hebben tegenover de fransspreken-
den, dan IS dit niet het geval voor de 
Vlaamse Volksbeweg ng, de Volksunie en 
ook, hoe onverwacht dit ook kan schijnen, 
voor het Liberaal Vlaams Verbond. Die drie 
groepen verklaren inderdaad dat Vlaande
ren nog eisen heeft te stellen, dat het vra
gende partij is en dat er geen spraak is 
hiervan af te zien. » 

Terecht schreef het Doornikse liberale 
blad « L'Avenir du Tournaisis )> deze week 
dan ook dat op het vlak van de nationali-
teltskwestie in België de PVV een hutsepot 
Is geworden met door mekaar Op te vissen 
Waalse federalisten, unitaire Brusselaars, 
flaminganten, electorale demagogen. Sma
kelijk eten! 

DE GAZET 
Spreekt haar walg uit over het lage elek-

toralisme dat zich in de kamer afspeelde 
bij de bespreking van de oorlogsschade 
voor de kleine inoivieken. Ook de CVP 
moet in deze zaak niet pochen. 

« In werkelijkheid, s taat men toch enigs
zins verbijsterd over de manier waarop de 
Cliristelijke Volkspartij zich in deze aan
gelegenheid door de socialisten heeft laten 
maneuvreren en chanteren. Er zijn honder

den gelegenheden geweest om die skrupuul-
loze koalitie-partner tot ïiet naleven van 
zijn verbintenissen te dwingen. 

Herinnert men zich de beruchte Lex De-
grelliana? Daarvan stond niets in de rege
ringsverklaring. De verlenging van de ver-
jiaring-stermijn, waartegen ernstige rechts
kundige bezwaren" werden geopperd en waar
tegen op de stud edag van de Vlaamse CVP 
st 11 ng werd genomen, is nochtans in een 
nog nooit gez en blitz-tempo door het par
lement gejaagd. De wet stond in het Staats
blad nog voor de koninklijke handtekening 
goed droog was. Omdat het de socialisten 
beliangde. Was het dan geen elementaire 
politieke vakkennis geweest om van de BSP 
te eLsen dat samen met deze hoogst bïtwi t-
bare uitzonder ngswet al thans dr wetten 
zouden goedgekeurd worden die de socialis
ten in het regeringskonti akt ondersciireven 
hebben? 

Of moeten de kinderen van de duister
nis altijd slimmer zijn dan de kinderen 
van het licht? » 

Wi» al even grof aan elektoralisme doet 
in dezelfde « Gazet van Antwerpen », zij 
het rtan in d° « Vr je ï r ' b u n e », is de Hsi-
lige I.odewijk Kiebooms die « de kristelijke 
waarden n nog maar eens in de potitiek wil 
sleuron. 

« Zum kotsen » als men weet wat dit 
sehijnheiligaardje te Wilrijk in zijn coali
tie toestond aan de BSP. 

« Blijft dan in het Vlaamse land, de 
Volksunie. 

Zij meldt zich op het geme ntelijk vlak 
als de enige politieke partij die mei de CVP 
voor doel heeft de kristelijke waarden in 
het openbaar leven te verdedigen. 

Door dit schermen met « rechtse » of 
« kristelijke » meerderheid maakt zij op 
somm ge kristelijke mensen indruk. 

Wij weten ook dat, p r e c i s omwille van 
het schoolpakt, heelwat katolieken menen 
dat zij de CVP de rug mogen toekeren om 
zich te wenden tot de VU die toch ook 
« kristelijk » zou zijn. 

Ve'en weten niet of doen wellicht alsof, 
dat de VU met het ho'edanigheidswoord 
« kristelijk » maar wel « neutraal » affi
cheert, dat zij enkele vrijz'nnige leiders of 
vooraanstaanden telt en graag een anti
klerikale» toon aanslaat. 

Rlaar zelfs zo de meerderheid van haar 
volgelingen het goed meent met de kato-
lieke godsdienst en zijn traditionele waar
den niet zou willen verwijderen uit de 
Vlaamse kuituur, toch vergeten vele die 
voor haar opkomen dat zij precies door hun 
houdiPg, meehelpen om de kristel jke be
schaving in dit land te bekampen. 

Ono f gezien de praktische politieke liou-
ding der leiders en mandatarissen, er zelfs 
zo zij honderd procent knstelijk wilden zijn, 
door apart op te komen verzw-ikken zij de 
politieke macht d e onmisbaar is om in het 
openbaar leven, de kristelijke waarden vei
lig te stellen. 

Als wij aldus de waaier van onze poli
tieke partijen bekijken dan moeten wij 
vaststel'.en dat alleen de CVP zich aanmeldt 
om ernstig de belangen van de godsdienst 
in dit land te verdedigen. » 

Zelden zagen we op zulke misselijke ma
nier de godsdienst nog in de politiek sleu
ren door iemand die het recht zo uitdrukke
lijk verbeurde om nog over die dingen te 
kunnen spreken. Gewoontemisbruik wordt 
tweede natuur . 

De Schelde 
Gevat antwoord krijgt Kiebooms vai | een 

Wilrijks vrijzinnige, in dit blad der Ant
werpse Vlaams-nationalisten. 

« Was de Volksunie niet kristelijk genoeg, 
dan moet het onverdroten missiewerk van 
de heilige Lodewijk bij de BSP zo'n vruch
ten hebben afgeworpen dat onze ex-beroeps-
klerikalen een volledige en het dient gezegd, 
heilzame, gedaanteverwisselmg ondergin
gen. Zij al thans, werden waardig bevonden 
en kregen Lodewijks zegen, om het « kris
telijke » Wilrijk mee te besturen m een 
« geest van verdraagzaamheid ». Er zijn 
nog mirakelen. » 

kMuisêml 
Is een van «te weinige bladen die de za

ken te Brussel rustig kunnen peoordelen. 
« Süie ira et studio », zonder » geforceerd
heid » in een of andere richting. 

« De maatregel tegen de h. Deconinck is 
niet onverwacht gekomen. De Brusselse 
VU-volksvertegenwoord ger die beslisc niet 
van talenten gespeend is, toonde zich der
mate tuchteloos en onberekenbaar dat elke 
partijleiding reeds lang zou hebben gedaan 
wat de Volksunie eerst nu, na veel geduld 
te hebben geo.fend, met haa r schorsing 
van de betrokkene heeft aangedurfd. Ka
merlid Deconinck negeeide gewoon elke 
stemming in het hoofdbestuur die niet naa r 
zijn zin was. Nog maar een paar weken ge-
led n sloeg hij een beslissing van de par-
tijle ding waarbij aan de « Vlap.mse Dcmo-
kraten » zeer tegen ontkomende voorstellen 
werden gedaan— met 44 s tmmen tegen 3 
bij 3 onthoud ngen — niettegenstaande zijn 
uitdrukkelijke belofte er zich bij neer te 
leggen, 24 uur later volkomen m de wind. 
Het werd voor iedereen duidelijk, ook voor 
een aanta l mensen die hem voorheen steeds 
hadden gesteund (zoals de partijsekretaris 
de h. Jorissen) dat het zo met langer kon. 

Dit alles is natuurli jk voor de VU een 
vervelende geschiedenis nu de verkiezingen 
in h?t zicht zijn. Deze « puberteitskrisis » 
van de groeiende Volksunie is echter, zoals 
«• De Standaard » dezer dagen opmerkte, 
geen drama. Het verschil met de grote par
tijen ligt hierin dat deze laatste eventuele 
last gaards en oproermakers kunnen neu-
tral 'seren door ze de aanlokkelijke kans te 
bieden zich in de vette kazen van de di
plomatie, van de magistratuur of van de 
Eiu-opese organismen te nestelen waardoor 
ze meteen partijpolitiek gezien onschadelijk 
zijn gemaakt. In een nog kleine part i j zo
als de Volksunie beschikt men niet over de 
middelen om iemand op zo'n « elegante » 
en tevens doeltreffende wijze de politieke 
muilband aan te doen; men moet het wil
lens nillens onder elkaar uitvechten. » 

« De koningskwestie » heeft na de oor
log de Vlaamse opgang fel afgeremd ge
ven nu reeds de historici toe. Laten we ho
pen dat " De Coninckskwestie » wordt op
gelost zonder nadeel voor de Vlaamse zaak. 

LINKS 
De Kode Vaan en Links wedijveren met 

La Gauche om de « Vlaamse demokraten » 
toe te juichen voor h u n « moedige » be
slissing. 

« Moed is anders », heette een van de 
boekjes van brave paters uit onze huma-
nioraklasbiblioteek. 

« Het is nu voor iedereen overduidelijk 
dat de Volksunie in geen geval een poli
tieke formatie is waarin demokratische fla
minganten thuishoren! De progressieven 
van het genre Deconinck of Verrept die
nen een andere oplossing te zoeken. Zullen 
zij een parti j oprichten die ditmaal niet 
rechts, maar links van de neo-kapitalisti-
sche CVP zal s taan? Ongetwijfeld openen 
zich hier nieuwe perspect.even en we zul
len niet nalaten deze met de grootste aan
dacht te volgen! 

Het negatieve in de poging van Deco
ninck, Roosens en Verrept om tot een de-
mokratisch front in Brussel te komen is dat 
zij tot dusver geen brede arbeiderslagen 
achter zich wisten te Êfroeperen. Zolang 
dit niet gebeurt zullen zij slechts salon-
ï)rogressieven_ blijven. Wi] van onze kant 
menen dat dé Vlaamse beweging in de eer
ste plaats de verzuchtingen van duizende 
Vlaamse werknemers, arbeiders en l>edien-
den, moet coördineren en verdedigen. In
dien men zich op dit s tandpunt stelt, blijkt 
bij enig nadenken dat de strijd voor taal-
demokratie slechts efficiënt kan gevoerd 
worden op basis van een algemene actie 
tegen de Pi-anstalige (imissohien later 
Vlaamstalige) kapi taalmachten en voor de 
demokratische, sociaal-economische struk-
tuurhervormingen! 

De Vlaamse beweging s taat vandaag voor 
een fundamentele keuze : ofwel evolueert 
ze naa r het socialisme, ofwel kiest ze de 
kleinburgerlijke, rechtse, nationalistische 
richting. Als Deconinck, Roosens en Verrept 
resoluut opteren voor de eerste weg, zal de 
dag aanbreken dat wij elkaar de hand rei
ken. Want ook wij zijn in ha r t en nieren 
Vlaams-gezind. » 

Die dag zal misschien aanbreken wanneer 
de jongens van Links ophouden, zich in 
kronkels van « vergeef het ons » te wrin
gen voor het unitaói-e podium waarop Jos 
Van Eynde prijkt 

Nota : Hebben de intellektualisten van 
Lihks zoveel kontakt met « de brede arbei
derslagen »? 

Walter Luyten. 

KREDIET- EN FINANCIERINGSVENNOOTSCHAP (K. D. F.) 
JAN VAN RIJSWIJCKLAAN 62. ANTWERPEN — TELEFOON : 37.54.38. 

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

HYPOTEKEN Ie en 2de rang 
FISKALE EN SOCIALE raadpleg ingen 

Stee'ds tot uw dienst . 

Raadplegingen kosteloos. 

Beheer 

Di rek t ie 

R. van der Paal . 
O. Voorbraeck. 
M. Demol. 
Lic Rik De Vos. 

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 3 9 5 fr. 

70 % kamw. 30 % nylon Ingebord. 

1 ,50/1,50 m 8 3 0 fr. 

100 percent nylon ingeborduurd 

1,40/ 1,40 m 7 7 5 fr. 
2 , 0 0 / 2 , 0 0 m 1 0 0 0 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 

• 

gm 
GELD VANAF 3,75% 

Loontrekkenden tot 100.000 
Zelfstand., landbouwers tot 500.000 
Auto, gro^.'.eigendoti, tot 100 t. h. 

krediet, geen voorschot nodig 
20.000 = 3 6 X 642 
50.000= 60 X 998 

IOf.000^ 60 xi996 
1*0,060 =120 X 1092 

Telef.'(03)36.66.75, tot 21 uur of 
, schtijf : F.B., Bisschoppenlioflaan 69 

te Deurnel,- Aniw. ik kom ttiuis. 

1 

Strijdkaarten 
Stuur ons, onder gesloten omslag, 
een bankbriefje van 20 fr (Volks
unie, M. Lemonnierlaan 82, Brussel 
1), of stort 20 fr op onze postreke
ning, n" 1476.97, Volksunie, Brussel, 
en U ontvangt 
24 prachtige Vlaamse strijdkaar
ten, in 2-kleurendruk. 
Met het oog op de komende harde 
strijd : voor uw briefwisseling, f eest-
wensen, enZ; gebruik uitsluitend 
Vlaamse strijdkaarten ! 

GELD B E L E G G E N ! 
10.000 
50.000 
100.000 

brengt 
brengt 
brengt 

op 
op 
op 

Voor inlichtingen. 

1.000 
5.000 
10.000 
Tel. 

per 
per 
per 

jaar 
jaar 
jaar 

03/45.47.97 

Herman 

is 

terug 

en weer in zijn ouwe 
en gezellige 
MONOPOLE 

Heropening vrijdag 12 maart a.s. 
Receptie van 19 uur tot 21 uur! I 

HERMAN SEGERS 

Kon. Elisabethlaan 31 
GENT 

BECO 
BRANDSTOFFEN 

TeL (03)32.04.77-32.02.10 
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BEWEGINGSLEVEN 
boden. Besef goed da t wJ] een 
eanfie bom geld nodig hebben, 
geel ons de munitie, wij doen de 
rest. 

ANTWERPEN ZATERDAG 13 MAART 1^65 

Provinciale kaderdag 
in het teken van de komende wetgevende 
verkiezingen 

10 u : i n h e t l o k a a l « B r i s t o l » , M e c h e l s e s t w g 2, M o r t s e l , 
s p r e k e r s : 

R . M a t t h e y s s e n s , v o l k s v e r t e g e n w o o r d i g e r 
T o o n v a n O v e r s t r a e t e n 

11 u u r 15 ' : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t a l s s p r e k e r s : 

M r . F r . V a n d e r E i s t , a lg . v o o r z i t t e r 
d r s . W i m J o r i s s e n , a lg . s e k r e t a r i s 
d r s . M . C o p p i e t e r s 
M r . H . S c h i l t z 

W i j s t a a n v o o r b e s l i s s e n d e m a a n d e n . Al le k a d e r l e d e n d i e 
n e n a a n w e z i g t e z i j n . D e V o l k s u n i e r e k e n t e r v a s t o p ! 

Verschillende arrondissemen-
tele en Dlaatselijke afdelingen 
maakten ons ook deze week 
lijsten over van ontvangen 
steungelden, met verzoek ze te 
publ 'ceren in het « Bewegings-
leven ». Voortaan echter zul
len we op dergelijke verzoe
ken niet meer ingaan; de 
lengte van deze lijsten maakt 
het ons onmogelijk, de nodige 
plaatsruimte daarvoor ter be-
schikkmg te s t a l en . 
In de toekomst zullen derge
lijke lijsten dan ook niet meer 
geplaatst worden. 

BRABANT 

ANTWERPEN 

SCHOTEN 
Op 27 februari vierden de propa

gandisten van Schoten Kapellen 
en Merksem feest, op uitnodiging 
van h°t afdeJmgsbestuur van Scho
ten. 

In het lokaal « St. Sebastiaan » 
te Loenhout werd een smakelijk 
etentje aangeboden aan de propa
gandisten en hun echtgenote of 
verloofde. 

Korte toespraken werden gehou
den door w . Mattheyssens, sena
tor Roosens en E. Slosse, voorzit
ter vu-Schoten 

Met het vorderen van de tijd 
steeg de stemming; na de intrede 
van de Vlaamse Leeuw in eigen 
persoon, kon het bal worden geo
pend door Miei Druroont. 

Confetti, feesthoeden, zang en 
muziek (om niet te spreken van 
het bier), deden de 50 aanwezi
gen de klok vergeten. En er werd 
gedanst tot zeer, zeer vroeg in de 
morgen De luiste tijd wordt best 
met vet meld om gevoelige lezers 
Kiet te schokken. 

De propagandisten der Voor
kempen s taan klaar voor de strijd 
en sommigen hebben zich reeds 
niet kunnen bedwingen om tijdens 
de feesinacht zelf propagandawerk 
te doen! 

VLAAMSE KRING MORTSEL 
7de groot jaarlijks bal op za
terdag 13 maar t te 21 uur in 
de zaal « Pamilia », H, Kruis
straat . 
Het show-orkest van André 
Kegels speelt ten dans. 
Ward Muys zingt luisterlied
jes. 
De groep Ekkart voert dansen 
uit. 
Deelname in de onkosten ; 30 
frank. 
Kaar ten te verkrijgen m lo
kaal Tijl, Antwerpsestraat en 
aan de ingang van de zaal 

BRUSSEL 

Tijdens de vergadering van de 
arrondissementsraad c^ 25 februa
ri jl. werd overgegaan tot de ver
kiezing van een nieuw arrondisse
menteel bestuur. De vergadering 
werd zeer talrijk bijgewoond door 
afgevaardigden van de afdelingen 
uit het arrondissement; er heer
ste de grootste eensgezindheid en 
geestdrift,nu er eindelijk een kla
re toestand is. 

Veertien leden van de raad had
den hun kandidatuur voor een 
funktie in het bestuur gesteld. Bij 
de stemming bleken volgende he
ren verkozen te zijn tot bestuurs
leden : Van Malderen, Thiebaut, 
Puelinckx. Van Wijmeersch, Le-
plat. Van Droogenbroeck, Van-
thournout. 

In afwachting van de bekrachti
ging door het Hoofdbestuur wer
den de funkties onderling als volgt 
verdeeld : voorzitter Van Malde
ren; sekretaris Van Thournout; 
penningmeester Van Droogen
broeck; propagandaleider Van 
Wijmeersch; afgevaardigde bij het 
Hoofdbestuiu: Puelinckx; bestuurs
leden Leplat en Thiebaut. 

Tijdens deze raadsvergadering 
werd het woord gevoerd door T. 
van Overstraeten, dr. V. Anciaux 
en Mr. P. Van der Eist. 

Daarop aansluitend vergaderde 
het arr . bestuur om een activiteits
schema voor de a.s. verkiezingen 
uit te werken. Dit schema is in
middels reeds in de uitvoeringsfaze 
getreden. 
Werkvergadering. 

Tijdens de e.k. weken, tot aan 
de verkiezingen, wordt iedere don
derdag te 19 uur een open werk
vergadering gehouden m het alg. 
sekretariaat, M. Lemonnierlaan 
82, Brussel Op deze vergadering 
is iedereen welkom; er is veel 
werk te verrichten en er zijn heel 
wat taken te verdelen. 

Wie komt helpen, wapene zich 
liefst met schrijfgerief! 
Werf toch ten met verkoop van 
blad. 

Op zondag 7 m a a r 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 
wil bewerken, gelieve aanwezig te 
zijn. 

Bijeenkomst te Halle aan de Ba-
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 het 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 échter n u 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 a a n zuiver propa
gandistische werken kunnen wij
den. 

LIEDEKERKE 
Op 20 m a a r t a.s. grote volksver

gadering met als sprekers o.m. T. 
van Overstraeten en Mr. P. Van 
der Eist, voorzitter der Volksunie. 

Nadere inlichtingen in he t e.k. 
nummer van ons blad. 

SCHAARBEEK 
Op 18 maar t a.s. : algemene le

denvergadering der afdeling in 
zaal « Iiuxor », Paviljoenstraat 52, 
te 20 uur. Sprekers : T. van Over
straeten en of Mr. F . Van der 
Eist. 

OOST-YLAANDEREN 

GENT 

Met een verbeten geestdrift 
vechten onderstaande gemeenten 
om de ei-eplaatsen bij deze groot
scheepse financiële mobilisatie. Op 
25 februari zag de toestand er als 
volgt uit : 
1. Deurle, 2. St. Denijs-Westrem, 

3. Zomergem, 4. Vinkt, 5. De Pin-
te, 6. Deinze - Astene - Petegem, 
7. Merelbeke, 8. Gent, 9. Oostak
ker, 10. St. Martens-Latem, St. 
Amandsberg, Eeklo, 13. Wondel-
gem, 14. Afsnee, 15. Destelbergen, 
16 Aalter, 17. Zulte, 18. Zwijnaar
de, 19. Ertvelde, Machelen, 21. 
Gentbrugge, 22. Oosteeklo, 23.. Ol-
sene, 24. Zelzate, 25. Lembeké, 26. 
Evergem, 27. Adegem. 28. Dron
gen. 

Steun uw gemeente en de Volks
unie door een storting op P R K 
92.33.54 van de Volksmiie Gent-
Eeklo te Gent. 

Gedurende de afgelopen twee 
maanden blikken wij terug op een 
periode van aktieve werking, waar
in wij individueel of in samenwer
king met ploegen uit he t arrondis
sement verschillende kolportages 
en werftochten belegden. 

Stilstand betekent echter ach
teruitgang, dus gaat onze propa
ganda verder. De eerstvolgende kol-
portage vindt plaats .n het Gentr 
se stadscentrum op zaterdag 6 
maar t 1965. Verzameling om 3 
uur a a n de « Roeland »• Voor de 
maand m a a r t worden nog ver
schillende kolportages voorzien; 
da tums en plaatsen zullen later 
worden medegedeeld. 

Nu echter s taa t reeds vast dat 
op zondag 4 april 1965 een reuze-
kolportage plaats vindt te Gent. De 
ploeg van Gent, in samenwerking 
met die van Eeklo, Zomergem, het 
land van Rode enz., hebben h u n 
medewerking toegezegd, zodat wij 
heel wat mensen zullen kunnen 
bereiken. 

Financiële mobilisatie. 
Teneinde onze propaganda bij 

de aans taande parlementsverkie
zingen zo degelijk mogelijk te 
kunnen voeren, worden door onze 
propagandisten steunbons aange-

FINANCIËLE DECENTRALISATIE 
P.C.R. 142 

DIENST DER 
BANKCHEKS 

BANK LAUWERS N.V. 

1 Leopoldstraat 
M E C H E L E N 

P.C.R. 244 
DIENST DER 

BANKDEPOSITOS 

BANK LAUWERS N.V. 

1 Leopoldstraat 
M E C H E L E N 

P.C.R. 52.54 
DIENST DER CREDIETEN 

ACREDIFINA & 
BANK LAUWERS 

1 Leopoldstraat 
M E C H E L E N 

GENT 
Het BAL der BALS : het KA
MER ADENBAL. 
Zaterdag 6 maar t 1965 in de 
zaal ROp^AND ; Gent. 
Deuren : 20.30 u. 
Orkest : Waltra ( S t a n Phi
lips ) . 
Vriendenkring Sneyssens. 

EREMBODEGEM - WELLE 
Op zaterdag 6 m a a r 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 Vü-ers uit de Denderstreek. 
Kaar ten aan 50 fr. te bekomen 
bij alle bestuurslede^ van beide 
afdelingen. Een deel der opbrengst 
gaa.t naa r de arrondissementele 
verkiezingskas. 

OÜDENAABDE-RONSE 
Werftocht. 

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 afdelingten. Al 
diegenen die de Vlaams Nationa
listische zaak ter har te 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 wl] een aan-
wezigheidspolitiek voeren die in
drukwekkend zal zijn. Dat ieder
een zonder voorbehoud deze datum 
vrijhoude. 

Bijeenkomsten lokaal « Pallie
er », Leupegem om 9 uur iedere 
zondagmorgen. 

MARIAKERKE 
Alle Vlamingen maken zich vrij 

op zondag 7 maart , om de nage
dachtenis te eren, en te bidden in 
het H. Misoffer hetwelke wordt 
opgedragen voor de zielezaligheid 
van ZEP Callewaert, in de paro
chiale kerk van OL Vrouw-Cen
t rum 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 
het storende gerucht en bewegin
gen van de te laatkomet te ver
mijden, de nagedachtenis van par 
ter Callewaert is beslist deze 
stiptheid waard. 

WEST-VLAANDEREN 

KORTRIJK 
De stortingen op ons verkie

zingsfonds blijven maar steeds 
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? 

BRUGGE 

10 jaar VU. 
Avondfeest te St. Kruis-Brugge, 
zaal « Schuttershof ». 
Aanvang : 21 uur. 
Inkom : 50 fr. 
Batig saldo voor he t kies-
fonds! 

RüDDERVOORDE - ZEDELGEM 
Arr. bestuursleden Broes en Van 

In hebben in deze afd. talrijke 
kontakten hernieuwd en tevens 
nieuwe kontakten gelegd. 

Ook deze afd. neemt deel aan 
het avondfeest van 13 maar t a.s. 
te St. Kruis. Eventuele verplaat
sing kan besproken bij dhr Albert 
Boffel, Hoge Vautestraat 23, Ze-
delgem. 

ST ANDRIES - JABBEKE 
Vorige week kwam het kompleet 

afd.-bestuur samen om de kwestie 
van de plaatselijke kandidaturen 
te onderzoeken; verder werd aan
dacht besteed aan het avondfeest 
« 10 jaar VU? » van 13 maar t a.s.; 
de kernwerking te Varsenare, Jab-
beke en Zerkegem werd tevens op 
punt gesteld-

ST KRUIS - MOERKERKE 
Deze afd. zal als gastvrouw fuiw 

geren voor het avondfeest van 
zat. 13 maar t a.s.; de organisati» 
belooft dan ook puik te verleden. 
Het afd.-bestuur kondigde bil 
monde van voorzitter dhr O. Damr 
bracht de verschijning aan van 
een twee maandelijks blad « Vrij 
en Vrank ». De kosten van deze 
uitgave worden verhaald uit por 
bliciteit. 

Warm aanbevolen! 

ROESELARE 
Gemeenteraad. 

De tweede raadsvergadering is 
terug achter de rug. 

Intussen hebben de meerden 
heidsgroepen ACW-BSP reeds kun
nen ervaren dat de VU de rol van 
oppositie volledig weet te beheer
sen en dat zij, zowel over de prln-
cipes als over de zaken, waakzaam 
is. 

Eens te meer is gebleken dat de 
nieuwe ACTW-burgemeester, sena
tor R. Deman, meer houdt van 
sarcasme ten overstaan van do 
Vü-oppositie, dan samen met haa r 
de belangen van de stad te behar
tigen. 

Bij de behandeling van het punt 
modernisatiewerken aan het slacht
huis, merkte onze fraktievoorzitter 
Mik Babyion op, dat tussen de 
aanbestedingen een brief van een 
Brusselse firma, volledig in he t 
Prans, aan het stadsbestuur was 
gericht. M k is van oordeel da t 
brieven, waarin de taal van de 
stad niet gerespekteerd wordt, be
ter zouden teruggestuurd worden. 

De burgemeester replikeert h ier . 
op : « Luister, Mr. Babyion, we 
willen niet katolieker zijn dan de 
Paus en niet onbeleefder doen dan 
gelijk wie ». 

Maar Robert Deman vergeet 
wellicht zijn onbeschofte manie
ren, wanneer VU-raadslid Lle-
vens tussenkomt bij de behande-
ling nopens de aankoop van cou
veuses voor het stedelij ks moeder
huis! Jos Lievens wilde weten of 
die aankoop gebeurde op advies 
van de doktïrs. Hij kreeg het ont
hutsend antwoord : « Ze hebben 
het zeker aan geen schoenmaker 
gevraagd ». 

Bij de behandeling van het VU-
voorstel over het oprichten van di
verse kommissies en raden, kreeg 
Mik Babyion als antwoord van on^ 
ze burgemeester ; 

« We hebben allemaal veel wen
sen; maar beloof nooit meer dan 
ge kunt verwezenlijken Intussen 
kunnen we erover mediteren ». 

De BSP-schepen Sercu repli
keerde : « Wat u voorstelt. Mr. 
Babyion, is niets n'euws! Het is 
een onzer oude stokpaardjes ». 

Het moet gezegd; de linkerzijde 
heeft ons hiermee teleurgesteld. 
Ze zitten pas enkele maanden in 
de meerderheid of ze hebben reeds 
de vele jaren vergeten dat ze 
ook in de oppositie waren. 

Onze burgemeester, ACTW-kapi-
talist Deman, is iimiiddels weer 
een titel en een postje rijker ge
worden (beheerder van de groep 
3 in de Intercommunale voor E», 
pansie en Reconversie). 

Hij wil blijkbaar een kollektle 
van ambten. Straks zullen de da
gen voor hem 48 uren moeten tel
len. Waar zal hij dan nog tijd 
halen om te « mediteren »? 
De zaak Beveren. 

Na de fvisie van Beveren WJ 
Roeselare, is de zaak van • een 
schepen voor Beverense aangele
genheden nog niet geluwd. 

Buiten ons raadslid oud-burge-
meester Lievens, is er slechts één 
Beverenaar verkozen, nl. de ACW» 
propagandist Laevens. 

De CVP had bU haar kiespr<v 
paganda uitdrukkelijk aan Beve. 
ren een schepenzetel beloofd. In
tussen zal Beveren behartigd wor
den door twee senatoren, R. De
man en R. Gheysen. Van ontgoo
cheling gesproken! 

Thans vernemen wij dat hun ge . 
kozene zodanig ontstemd is over 
alles wat in het ACVf aangaat, da« 
hij zijn ontslag als ACW-propagan-
dist heeft ingediend! 

Mijnheer Robert Deman, U kunt 
gerust hierover eens ernstig « me
diteren »! 

zoekertjes 
Deftig meisje gevraagd bij ve»« 

pleegster. In post slapen; zondags 
vrij; twee kinderen.<(iSchrijven a a n 
E. Bouwens, Eeuwfeestlaan 163, 
Uer. Telefoon 03-40.11.52. 

Dringend gezocht voor Volks
unielokaal te Ternat (MarktplaatsJl 
caféuitbater; zich wenden tot bier--
uitzetter Edgar Van der Eist, Brus
selstraat te Temat . 
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BEWEGINGSLEVEN 
ANTWERPEN 

WILRIJK 
Pamfletten. 

Nog slechts twaalf weken schei
den ons van de oordeelsdag der 
kiezers. 

Het wordt dan ook stilaan tijd 
onze zin voor organisatie en pro
paganda even aan te scherpen. 
Daarom zullen wij deze week een 
pamflet (uitgegeven In samenwer
king met de afdeling Deurne) met 
betrekking tot de gemeentelijke 
poUtiek in alle bussen (12.000) van 
onze gemeente bestellen. Volgen
de week komt er dan wederom een 
VU-druksel in alle bussen terecht 
«te inzet van de kiesstrijd voor 
he t parlement- en de provincie
raad. De week daarop weer een 
pamflet. 
De pocket van de maand. 

Het pocketboek van de maand 
februari gaat voor de eerste maal 
naa r onze sekretaris die het hoog
ste puntenaanta l (nl. 11) totali
seerde. Wie zullen wij volgende 
maand belonen? 
Propaganda. 

Onze propagandaleider meldt 
«ojuist da t de pap- en schilderbor-
Btels uitgewassen zijn, dat de pap
en kalkemmers gereinigd zijn enz. 
Kortom, alles s taa t klaar voor de 
grote schoonmaak onder de leuze 
c Weg met het oude vuil — Weg 
«net de traditionele kleurpartijen!» 
Personen — andere dan huismoe
ders met een kuis-complex — die 
onze gemeente een goede beiu-t 
willen geven, melden zich vertrou
welijk bij onze voorzitter Ir. R. 
Van den Bossche, Doornstraat 24, 
tel. 37.21.84. 
Wie za] da t betalen? 

Wij vragen het ons ook af, wie 
al die uitgaven voor de kiesstrijd 
aal betalen! Maar wij zeggen het 
U eerlijk : wij rekenen op U, bes
te lezers van Wilrijk! w i j rekenen 
erop dat U ons een bijdrage zult 
laten geworden of zult inschrijven 
op de steunlijst die U • eerstdaags 
Bal aangeboden worden. Indien U 
door niemand aangesproken wordt 
dan kan U altijd een bijdrage 
storten of overschrijven op post
rekening 7899 van de Kredietbank 
Oosterveld Wilrijk met vermelding 
< Rekening 1339 van Volksunie 
Wilrijk ». 

ST. KATELIJNE WAVER 
Op 6 maar t geven we ons 2de 

Volksunie-bal. deze keer In de 
wijk Elzestraat. Vanaf half negen 
•peelt het Brussels amusements
orkest o.l.v. Peter Philips ten 
dans in de zaai Bristol (hoek 
Clemenceaustr en Llersestwg.). 
Alle Vlaamsgezinden uit de om
geving worden stellig verwacht 
Het wordt weer bet bal van het 
jaar . 

BRABANT 

ANDERLECHT 
Op zondag 14 maar t 1965 orga

niseert de afdeling Anderlecht een 
gezellig samenzijn, waarbij het 
gezelschap « de Ketjes » optreedt 
met een nieuw programma. Begin 
om 16 uur 30 

Plaats : Veeweydestraat 32 (ver
warmde zaal). 

U wordt er verwacht met fami
lie en vrienden. 

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

LEUVEN 
Als volgende vergadering kun

nen We een legendarisch gewor
den spreker aankondigen nl. drs 
Wim Jorissen, algemeen secreta
r is Volksunie die op 10 m a a r t 1965 
komt spreken In lokaal « Oris-
ta l ». Parijsstraat 12, Leuven. 

De S siH-eekbeurten van Dr. P. 
O. Paardekooper gehouden voor 
d« KRO zijn zopas verschenen. 
Pri js 30 p waarvan 10 P VOOT de 
afdelingskas. 

Bestellen : lokaal Ctistal, Pa-
rljsstr. 12 Leuven. 

Mr. Pelgrims, Voorzorgstr. 92, 
Kessel-Lo. TeL 016-280.97. 

LIMBURG 

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 zeil 
lotjes te verkopen aan uw vrien
den en kennissen. Hierdoor s teunt 
U rechtstreeks de Vlaamse bewe
ging In Limburg. 

NEEROETEREN 

Verbroederingsavond. 
Op zaterdagavond 13 maar t te 

20 uur in zaal « Jong-Oeteren t 
r icht onze afdeling een verbroe
deringsavond in voor alle leden 
en abonnees. 

Houdt deze avond vrij. Het 
wordt een reuzesukses. Uitnodi
ging volgt. 
Dokumentatiemap. 

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

Zij werd eerst en vooral oedoeld 
als dokumentatie voor onze propa
gandisten. 

Doch iedereen kan er flink zijn 
nut uit halen. 

Deze map is te verkrijgen bij A. 
Cuppens, Ophovenstraat 6, Neer-
oeteren. Prijs ; 30 fr. 

TONGEREN 

Op zaterdagavond 6 maar t zal 
te Tongeren in een onderzaal van 
lokaal « De Spoorweg » (Stations
straat 44) een « Breugelfeest » 
plaats vinden. 

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

Het orkest Jo ' Martens leidt de 
avond. 

Aanvang rond 8 uur 20. 
Uitnodigmg vereist. 

OOST-VLAANDEREN 

AALST 

Gezellig avondmaal. 
Werkvergadering 

Iedere woensdag te 20 uur is er 
ta « De Vriendscliap » een open 
werkvergadering tei voorbereiding 
van de verkiezingen. De 20 tot 30 
aanwezigen van de voorbije we
ken rekenen op versterking. Er is 
veel te doenl 

Financiële mobilisatie. 
De parlementsverkiezingen zul

len van beslissende betekenis zijn 
voor de toekomst van ons volk. 
In de kiesstrijd zal het hard te
gen hard gaan. 

Stuur ons dringend uw bij-
ge voor de strijd. Wij zijn geen 
part i j van nuljonau-s en wij kun
nen niet gaan putten in de kas
sen van grote sociale o r g a n i s t 
ties. 

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

Kleinere bijdragen In gesloten 
omslag zijn welkom bij de sekre-
taris van de werkgroep financies, 
A. Van der Burght, Geeraards-
bergsesteenweg 2, E r e m b o d ^ e m -
Terjoden. 

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

BORGLOON 
Tombola. 

We herinneren cc onze lezers 

DENDERHOVTEM 

Op 3 aprU r icht de plaatselijke 
afdeling haar Jaarlijks bal in. De 
Denderstreek houdt deze avond ze
ker vrij . Wij beloofden 25.000 fr. 
a a n be t arrondissementsverlüe-
zlngsfonds. ü zult zeker uw steen
tje bijdragen, om dikke kanon-
baUen op onze tegenstrevers te 
kunnen afschieten. Wellicht wordt 
be t een eerste Volksuniebxu'g©-
meestersbal der provincie. 

GEEBAABDSBERGEN 

Verleden donderdag boekten wlJ 
terug een drietal nieuwe aanwezi
gen op onze halfmaandelijkSe veiv 
gadering. 

Vier nieuwe leden en 4 abonne
menten was he t resul taat van en
kele huisbezoekMi. Wij planden 
een nieuwe aktle en volgende 
maaJ, op vrijdag 12 maart , zullen 
eea paar belangrijke aanwinsten 

onze groep versterken. Onverdroten 
voortdoen. Jongens; we komen er 
do<M-l 

WEST-VLAANDEREN 

BLANKENBEBGE-WENDUINE 
Voorlichting^vergaderin^r « Anti-
Atoom-Mars )>. 

Op deze voorlichtingsavond, die 
plaats vindt op dinsdag 9 maar t a.s. 
te 20 uur in de raadszaal van het 
Stadhuis, spreken : dhr J a n Prai-
pont, gemeenteraadslid en be
stuurslid van de VU-arr. Brugge en 
dhr Herman Baltliazar, assisent 
aan de Rijksuniversiteit te Gent. 
Warm aanbevolen. 
Naar het avondfeest « 10 jaar-
Volksunie ». 

Leden en sympathisanten van 
de afd. Blankenberge nemen graag 
aan deze viering deel. Misschien 
kunt U nog medewerken a a n het 
welslagen door het geven van één 
of meerdere prijzen bij dhr J . van 
Parijs, leperstr. 7, Blankenberge. 

BRUGGE 
Op zat. 13 maar t vinden oude

ren en Jongeren elkaar terug op 
het « vriendenmaal » en het gran
dioos avondfeest te St.' Kruis, 
Schutterstiof (Kruisboogstraat); i n 
aanwezigheid van o,a. senator Die-
pendaele en de volksvertegenwoor
digers Wouters en Van Leemput> 
ten wordt een hulde gebracht aan 
de werkers van het eerste uur 
(Vlaamse Concentratie en <7W). 
Dit vriendenmaal vangt aan te 19 
uur; inschrijving is noodzakelijk 
(125 fr. per persoon, toegang tot 
het avondfeest inbegrepen). Men 
verricht het best de inschrijving 
door storting op postrekening nr 
178528, Kredietbank Brugge, ver
melden « vriendenmaal, voor re
kening nr 7.408 ». 

Om het avondfeest des te beter 
te laten slagen worden nog steeds 
prijzen voor de tombola inge
wacht. Kaar ten voor het avond
feest zijn thans in omloop tegen 
50 fr. 
Een « Vlaajns Huis » te Brugge? 

Het koppig volhouden van enke
le dui-vers heeft de oprichting van 
een SV tot uitbating van een 
Vlaams Huis te Brugge mogelijk 
gemaakt. Iedereen is als stichtend 
lid welkom. Wie bij toeval geen 
uitnodiging zou hebben ontvan . 
gen, kan verdere inlichtingen be
komen op tel. nr 331.03 (dhr. R. 
De Soete). 
Wergroepen « Propaganda » en 
« Bedaktie ». 

Terwijl deze lijnen verschijnen 

heeft de werkgroep propaganda 
Bijn eei'ste openbare vergadering 
achter de rug; er wordt gerekend 
op de inzet van minstens 100 per-
Bonen om in het arr. Brugge de 
verkiezingsaktivitelten kracht bij 
te zetten. Wie een handje wil toe
steken, geve naam en adres op bij 
dhr Maurits Goethals. Moerstr. 38, 
St. Kruis. 

Anderzijds komt de werkgroep 
« redaktie » stipt om de 14 dagen 
samen; volgende samenkomst te -
Brugge op maandag 8 maar t a.8. 
té 20 uur, lokaal « Rubens ». Phi
lips tokstr. 
Sociaal cKenstbetoon. 

De hh. Eeckhöut en Van In hou
den zitdag te Brugge iedere eerste 
en derde woensdag der maand 
van 17 tot 19 uur, lokaal « Ru
bens », Philipstokstr. 9. 
Kiesfonds. 

Alle gemeenten van ons arr . 
worden thans afgelopen om het 
kiesfonds te helpen spijzen. Men 
wordt eraan herinnerd da t het 
geven van steun gebeurt t ^ e n 
kwijting of door storting op post
rekening nr 1785.28 van Krediet
bank, Brugge, met vermelding : 
voor rekening n r 7408. Alle inge
zamelde gelden moeten thans die
nen voor het kiesfonds. 

KUUBNE 
Ons Jaarlijks avondfeest grijpt 

dit Jaar plaats op 13 maar t in ons 
lokaal « Roman », Harelbeke-
straat. Er Is voor Iedereen wat i 

Inschrijven bij al onze bestuurs
leden. 

K O R T R I J K 
Kolportage zondag 7 maar t 65 te 

Deerlijk. Afspraak 8 nvu 45, lo
kaal « Astor », Grote markt . Kor
trijk of 9 uiu: aan de kerk te Deer
lijk. 
Sociaal dienstbetoon. 

Iedere zaterdag van 16 uur tot 
18 uur in ons lokaal « Astor », 
Grote markt . Kortrijk, door Mr 
Van Walleghem, dokter in de 
rechten. 

OOSTENDE 
Op zondag 2 mei a.s. te 15 uur 

vindt tn het overdekte sportcen
t rum te Oostende (Kontnginne-
laan) he t provinciaal zangfeest 
van het ANZ plaats. 

Dit z a r ^ e e s t , da t onder de re-
gle van Remi van DujTi groots en 
modern wordt opgezet, vraagt de 
belangstelling en de medewerking 
van alle West-Vlamingen om a a n 
de kust en zeker te Oostende ge
tuigenis te geven -voor alles wat 
ons duurbaar is. 

Het provinciaal sekretarlaat van 
he t ANZ (p /a MeJ. M. van Bey-
len, van Eeckplem 10, Brugge) 
laa t vragen in alle steden en ge
westen groepsreizen te voorzien 
naar Oostende op zondag 2 mei. 

DEZE WEEK OP UW SCHERM 
ZONDAG 
14.30 : Voor boer en tuinder — 
15.00 : De Flintstones (71e afl.) — 
15.25 : Kapitein Zeppos — 15.50 : 
Wereldkampioenschappen kunstr l j-
aen op het ijs te Colorado Springs 
(V.S.A.) — 16.50 : Veldloop. Recht
streekse reportage van het Belgisch 
kampioenschap gehouden op de 
Wellingtonrenbaan te Oostende — 
18.35 : Sportuitslagen — 18.40 : 
Klein, klem kleutertje — 19.00 : 
De verraderlijke piano, avonturen
film voor de jeugd — 19 55 : Weer
bericht en mededelingen — 20.00 : 
TV-nleuws — 20.15 : Sportweekend 
— 20.45 : Dan liever de lucht In 1 
— 22.00 : Ontdekkingstochten. 
Indianenstammen uit het Amazone
gebied — 22.25 : TV-nleuws. 

woord — 21.00 : Speelfilm : Wrok 
om gisteren, met Richard Burton, 
Claire Bloom en Mary Ure — 22.35 : 
Zoeklicht — 23.05 : TV-nieuws. 

DONDERDAG 

MAANDAG 
14.05 : Schooltelevisie — 19.00 : 
Zandmannetje — 19.05 : De jager, 
filmklucht met Stan Laurel — 
19.20 : Tienerklanken — 19.55 • De 
Weerman — 20.00 : TV-nieuws — 
20.30 : Openbaar kunstbezit — 
20.40 : De strop spel door Patrick 
Hamilton — 22.05 : Vergeet niet te 
lezen -— 22.35 : Wereldkampioen
schappen kunstrijden op l i e t l j s te 
Colorado Springs {VB.A.) — 28.00 ; 
TV-nleuws. 

DINSDAG 
14.05 : Schooltelevisie — 18.45 ï 
Teletaalles : Frans. 17e les : Pour 
vous, Mesdames — 19.00 • Zand
mannetje — 19.05 : Tijd voor u — 
19.30 : De Flintstones. 72e «a. : De 
held — IS.55 : Hier spreekt men 
Nederlands — 19.59 ; Weerbericht 
— 20.00 : TV-nieuws — 20.25 : 
Dokter Ben Casey. Be afL : Nalaten
schap van een onbekende — 21.16 : 
Panorama — 22.00 : De liberale 
gedachte en actie — 22.30 : T9-
nieuws. 

WOENSDAG 
17 00 : Televisum — 19.00 : Zand
mannetje — 19.05 : Richard Leeu-
wehart : Het tweegeveeht (9e afL) 
— 19.30 : Ijshockey. Reportage van 
de ontmoeting Rusland-Zweden ~ 
18.56 ; De Weerman — 20.00 : TV-
nleuw» — ao.2S I t Ja maar een 

14.05 : Schooltelevisie — 19.00 : 
Zandmannetje — 19.05 : De heersers 
van Venus : Onder vuur. 7e afl. — 
18.20 : Penelope — 18.55 : Hier 
spreekt men Nederlands — 19.59 : 
Weerbericht — 20 00 : TV-nleuws — 
20.25 : Van de hak op de tak, een 
ontspanningsprogramma van en met 
Yvonne Lex — 21.00 : De krant 
vandaag — 21.40 ; Première — 
22.05 : Filosofie —• 22.35 : TV-
nieuws. 

VRIJDAG 
18.45 : Teletaalles : Frans. 18e les : 
Les jours de la semalne — 19.00 : 
Zandmannetje — 19.05 : De wereld 
is klein : Eskimo-eiland — 19.30 : 
Tlenerfclanken — 19.55 : De Weer
man — 20.00 : TV-nieuws — 20.25 : 
Johnny en Rijk, een paar apart, 
amusementsprogramma, met Jolin-
ny Kraaykamp, Rijk de Gooyer, The 
Raindrops en de Ruud Bos Combo 
— 20.5 : Ten huize van Gust De 
Muynck en Yvoime De Man — 
21.45 : TV-nieuws — 21.55 : Vol de 
nult , opera In éèn bedrijf van Luigi 
Dallaplccola. 

ZATERDAG 
ie.80 : Volksuniversiteit — 15 40 : 
Muziek voor jonge mensen — 16.30: 
IJshockey, reportage van de wed
strijd Zweden-Canada — 18.00 : 
Schooltelevisie — 18.55 : Zandman
netje — 19.00 : Dierenwereld : Gif
tige dieren, documentaire van Jac
ques Reno — 19.25 : Autorama — 
18.55 : Hier spreekt men Nedeiv 
lands — 19.59 : Weerbericht — 
20.00 : TV-nieuws — 20.25 : De 
wijkagenten : Het koekenvrouwtje 
(14e afl.) — 20.50 : Tijd voor Show. 
Havenmuziek, showprogramma van
ui t het Amerikaans Theater te 
Brussel met het Melodicontrio, 
Leny Esoudero, Chris Wijnen en 
Julienne Do Bruyn, Oscar De 
Naeyer — 21.35 : Echo — 22.05 : 
Suspens. Het geheim van vak 60 — 
23:00 : TV-nleuws. 

VOOR 
KENNISMAKING, 
HUWELIJK 

Schrijf vandaag nog om 
kosteloze brochure, fo-
tolijsten en ledenlijsten 
In dagbladformaat, met 
verschillende duizenden 
kenniszoekenden v a n 
beide geslachten, naar : 

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
heim ! Medewerking van 
priester. Dagelijks 4 tot 5 
verlovingen. 

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

Dit p r a e h t i g l e enwensch i ld 
w o r d t a thuiabes te ld door onz* 
d i ens t en indien a 325 F s to r t o p 
pos t r eken ing 1476.97 van de V.U. 
t e Brussel . S e k r e t a r l a a t > M. L** 
m o n n i e r l a a n 82. 
U k a n t ook beta len ala volgt f 
bij af lever ing 125 F + 2 m a a n -
del i jkse s to r t ingen van elk 100 F . 
Afmetingen ; 40 X 30 cm. ve r -
r a a r d i g d a i t d n n r z a m e Erondstof 
(Ce ra f ix ) . 
Belegd met b ladgoad I 

DE VOLKSUNIE 
W E E K B L A D 

Uitgave van d e 
V.Z.W. VOLKSUNIE 

REDAKTIE : 
Mr F 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 . 

| l e d a k t i e s e k r e t a r i s . 
S. De Lie , W^im Jo r i s sen , 
lic. W. Luy ten , R. Mat-
t l ieyssens , W. Cobbau t , M. 
Babyion , E . Siosse, d r L. 
W o u t e r s , J . D ie r i ckx . 

Leden . 
Alle b r ie fwisse l ing voor 
r e d a k t i e n a a r J 
Ro ta typ , Sylv. Dapu i s l . , 
110 Brus . 7. - Te l . 23.11.98 

Behee r : 
Maur i ce L e m o n n i e r L 82 
Brusse l L - Tel . : 11.82.16. 
Alle k l ach ten voor n ie t 
on tvangen van b lad o p d i t 
a d r e s . 

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

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

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

V e r a n t w . ul tg . Mr F . Van 
d e r Eist , Be izegemst raa t 20 
Brusse l 12. 



D l VOLKSUNIE * 

NIJLEN 

ANTWERPEN 

BORGEBHOUT 
Op vrijdag 12 maar t e.k. heeft 

de maandelijkse ledenvergadering 
van onze afdeling plaats . Daar 
wij s taan bij de verkiezingsstrijd 
Is het. van groot belang een tal
rijke opkomst te hebben op deze 
vergadering. Naar maandelijkse 
gewoonte heeft deze vergadering 
plaats in de bovenzaal van ons lo
kaal « Nieuwe Oarnot », Carnot-
s t r aa t 60 te Antwerpen, te 20 uur 
30. 

HOBOKEN 

Werftocht. 
Onze volgende werftocht heeft 

plaats op zaterdag 6 maar t te 13 
uur 30. Wij r ichten ons deze keer 
tot de mensen van Hoboken-cen^ 
trum. Verzamelen : i n / aan lo
kaal "Breugel. Vermits het zater
dagnamiddag is, zal er veel volk 
op s t raa t zijn. 

Wees dus allen pp post. 

KAPELLEN 

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

LIER 

Niet alleen de nieuwe tandem 
Janssens-Houben is reeds volledig 
ingewerkt op het Liers VU-sekre-
tar iaat , ook de Volksuniegekozene 
lic. Vergauwen toont op he t stad
huis dat de Volksunieoppositie er 
geen platonische zal zijn. I n een 
zeer goed voorbereide interpellatie 
legde hij de CVP-meerderheld he t 
TUUT aan de schenen in verband 
met de toeristische uitbating van 
« De Fortuin ». Het lastenoohler 
werd zodanig opgesteld dat het 
weinig aanlokkelijks biedt voor 
kandidaat-uitbatere die dan o<* 
niet komen opdagen. Een doortrapt 
politieker als schepen Van Oau-
wenberg was dan ook zeer zwak 
in zijn repliek op onze verkozene. 

Ook In zijn tussenkomst voor d« 
Ijzerbedevaarttoelage toonde l i c 
Vergauwen dat hij reeds uit zij» 
rodageperiode is. 

MECHELEN 
VOS - BVOS 

Zaterdag 6 maar t e.k. te 19 uUr 
30 in ons lokaal « Brouwershuis », 
Korenmarkt , gezellig samenzijn. 
Er IS een demokratisch maal voor-
Ben aan de prijs van 45 fr. per 
deelnemer. Leden die niet deel
nemen aan het maal, warden o<* 
Terwacht, want na het maal vangt 
de leute aan. 

MERKSEM 

Het bal van Groeninghe. 

Heden zaterdagavond 6 maart , 
te 20 uur m de zaal Sfinx, Breda-
baan 712, nodigt de Vlaamse Kring 
Oroeninghe alle Vlamingen uit <^ 
een gezellige dansavond. Een pri
ma orkest onder de leiding van 
J a n Daen zorgt voor de animatie. 
Deelname in de onkosten 20 fr. 
Half vastenavond. 

Het is een traditie dat de Wa-
terploeg met Halfvastenavond een 
gemaskerd en ongemaskerd, ver
kleed en onverkleed dansleest in
richt waar gelegenheid is zich een 
avond gezellig te vermaken. Dit 
Jaar gaat deze avond door op za
terdag 27 maar t te 20 uur in de 
zaal van het lokaal Vlaams Huis 
Tijl, Bredabaan 198. Deelname in 
de onkosten 10 fr. Kaar ten zijn 
reeds in Tiji te verkrijgen. 
Medewerkers. • • 

Wij zijn volop bezig ons klaar 
te maken voor de a.s. parlements
verkiezingen. Donderdag a.s. 11 
maar t te 20 uur in Tijl, vergade
r ing van bestuur en alle 'kader
leden. Allen, die tijdens de perio
de van werk en strijd voor de 
verkiezingen boven water komen, 
worden op deze vergadering ver
wacht. 

VL K. Groeninghe. 
Wij dringen er bij al onze le

den en simpatisanten op aan om 
saterdag, 6 maar t , vrij te houden 
en te komen dansen op het bal 
• a n de VI. Kring Groeninghe. De 
door Groeninghe ingerichte da as-
avonden lm de mooie zaal Sfinx, 
Bredabaan 712, zijn jaarlijkse 
evenementen die alle Vlamingen 
van Merksem bij elkaar brengen. 

Zatei'dag ging te Nijlen een voor
lichtingsvergadering door van de 
plaatselijke afdeling. Zat de TV 
met Toon Hermans er voor iets 
tussen, of de Brusselse donderwol
ken? I n elk geval, het was n ie t ' 
een publiek van de grote dagen. 
Walter Luyten en Toon Van Over-
straeten vonden de goede formule 
van moderne politieke vergadering. 
Het werd een gesprek inleiders-
publiek, met het goede gevolg da t 
al wat op de lever lag verwerkt 
werd. Wanneer duidelijk werd 
hoe de vork aan de steel zat met 
de Vlaamse Prontvorming te Brus
sel, formuleerde Frans Van Dessel 
de gevoelens van de vergadering 
In zijn dankwoord aan de spre
kers : « Nijlen zal met des te meer 
pli<aitsbesef de strijd aangaan in 
de parlementsverkiezingen ». 

LIMBURG 

NEEROETEREN 
Propagandistenvergadering. 

Zaterdagavond 6 maar t te 20 uur • 
heeft een belangrijke propagan
distenvergadering plaats ten huize 
van A. Cuppens. Iedereen weae op 
postl 

Verbroederingsavond. 
Op zaterdagavond 13 maar t te 

20 uur in zaal « Jong - Oeteren » 
r icht onze afdeling een verbroe
deringsavond in voor alle leden 
en abonnees. 

Hou deze avond zeker vr i j ! Uit
nodiging volgt. 

STOKKEM-LANKLAAR 
De kolportageploeg Maaseik -

Neeroeteren hield een bedéling 
van Vü-pamfletien en bladen te 
Stokkem en te Lanklaar. Onae 
ploeg was er zeer welkom. 

OOST-VLAANDEREN 

AALST 

Kolportageploeg. 
Het etentje van de propagandis

ten en hun vrouwelijke par tners 
verleden zaterdag is in alle op-
Eichten geslaagd. 

P r ima maalti jd, kameraadschap, 
•temming, moKientapperij van Je 
welste en een treffende toespraak 
van dr. Van Leemputten. 

Nog;maals onze beste dank asA 
de vrienden Bert De Cremer, Ko
m a a n Vandevijver, Stien Neucker-
mans , VU-afdeling Terjoden, de 
baas uit c De Vriendscliap » en 
allen die er toe bijgedragen heb
ben om deze av<»d mogelijk te 
maken. 

Eensgezind met he t arr. bestuur 
en al de anderen die zich zuUen 
inzetten, is de ploeg klaar voor de 
verkiezingsslag. 

Zondag deelden de mannen van 
Denderleeuw pamfletten ^ t - Voor 
hen was het geen karnaval-rust-
dag. 

Zondag a s . 7 maar t kolportage 
In MocH-sel, Meldert en Baarde-
gem. 

Verzamelen om 8 uur 45. in c De 
Vriendschap » of om 9 uur 30 aan 
de kerk van Moorse!. 

Wie onderweg wenst opgepikt te 
worden, verwittigt zaterdagvoor
middag « De Vriendschap », tel. 
(053)26150 of Robert Vanderweeën 
tel. (053)66960. 
Dank. 

Pi-ans Roggeman (lokaalhouder 
van « De Vriendschap» ) dankt 
langs deze weg allen die hun 
deelneming betuigden bij het over
lijden van zijn dochtertje. 

Brosjure 
Het «Studie- en Dokumentatie-

centrum » van de V.U.- arr. Aalst, 
verzoekt ons mee te delen dat geen 
eksemplaren van de brosjure 
«Flandern , die Niederlanden, Eu
ropa » meer verkrijgbaar zijn. 

DENDERLEEUW 

28 februari ; Karnaval te Aalst 
en rustdag voor de kolporteurs. 

Echter niet voor de mannen van 
Denderleeuw die, versterkt met 
Frans en Luc, in de hiernavolgende 
gemeenten speciale nummers voor 
de landbouwers verspreidden n a 
de vroegmissen : Denderwindeke, 
Waarbeke, Onkerzele, Zandbergen, 
Neigem en Nieuwenhove. 

Morgen zondag weer allen op 
post! De komende weken zullen 
hard zijn, maar des te schoner. 
Zien wij nieuwe gezichten? 
Steun ons. 

De eerste lichting van het busje 
in he t Udsaai < De Klok » bracht 

Uzelf bij het drinken van een 
pintje. Betaal de baas met een 
briefje en steek het teruggekregen 
nikkel in de gleuf van de steun-
bus. Dergelijke bus s taat ook in 
het « Palinghuis »• Dank bij voor
baat. 

DENDERMONDE 

Morgen zondag 7 maar t arron-
dissementele kolportage te Baas
rode. Bijeenkomst om 9 uur 30 aan 
de kerk aldaar. ledere afdeling 
ziet het als een plicht, minstens 
één persoon op de kolportage af 
te vaardigen. De laatste maanden 
voor de verkiezingen zullen wij 
ons dubbel hard doorzetten ten
einde onze propaganda te doen 
slagen. Meteen kunnen wij aan 
Ml- M.G. van « De Nieuwe » to
nen, dat we nog steeds vol vuur 
zitten, ook al meent deze heer on
ze gezichten verlept te zien van 
de strijd tegen kameraden. 

Bij ons telt alleen het Vlaande
ren eerst, dit in strijd met vele 
grote « Demokraten » die alleen 
persoonlijk belang schijnen na te 
streven. 

MERELBEKE 
Tijdens de werkvergadering van 

28.2.65 werd ons tweede nummer 
van « De Weergalm », kantonale 
uitgave van de Volksunie, verzon
den. Dank a a n de 19 helpers en 
aan de aanbrengers van verse fi
nanciële munitie. 

Het kiesfonds dient immers 
flink gespijsd. 

Besloten werd, een bal te orga
niseren en wel op zaterdag 10 
april, 20 uur 30, in zaal « Ober-
bayern » te Scheldewindeke. Van 
nu af aan begint de voorverkoop 
der toegangskaarten. Dit wordt 
een avond die U niet mag mis
sen. 

Elke week worden, 's woensdags 
van 17 uur 30 tot 21 uur, enkele 
wijken van Merelbeke grondig be
zocht en bewerkt. Vrienden, wij 
rekenen op U allen! Verzamelen 
in Berkenhof, 17 uur 30. 

Op woensdag 10 maar t krijgen 
wij, als inzet van een verkiezings-
aktie, een ploeg s tudenten uit 
Gent, namens het VNSU (Vlaams-
Nationale Studenten Unie). Samen 
kolporteren wij in de gemeente. 
Vergadering. 

Woensdag 10 maart , 20 uur in 
Berkenhof, voor alle medewes'ker». 
De dagwde vermeldt : Volksunie
bal, propagandaploegen, financië
le aktie. 
Meetings. 

Drs Ooppieters zet dig verki*-
ztngsstrijd in, voor ons kanton, op 
vrijdag 19 maart , 20 uur in Ber
kenhof. 

Zegt het voort : allen worden 
verwacht. 

Op 22 april, M> uur, spreken voor 
ons : Dr L, Wouters en dhr To<m 
van Overstraeten. 
Kolportages. 

I n m a a r t kolporteren wij in het 
distrikt t edeberg als volgt : 7 
maart , Gavere; 14 maar t . Gent
brugge; 21 maar t , Melle; 28 maart , 
Merelbeke-Plora. Al onze propa
gandisten verzamelen telkens o*n 
9 uur in « Berkenhof ». 
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 viijdag 19 maart , allen 
op post in « Berkenhof ». Begin 
te 20 uur. 
Steunlijst. 

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

OVERLIJDEN 
GENTBRUGGE 

Een trouw VU-lid is niet meer. 
Hel ha r t van Gustaaf Meersman 
heeft plots Ijegeven. In hem ver
liest de afdeling een propagandist 
die als voorzitter van RC Gent
brugge of als bestuurslid VTB 
nooit ziJn nationalistische overtui-
gmg onder stoelen of banken stak. 
Vriend Gustaaf, uw vrienden ver
geten U nooit. Onze christelijke 
deelneming aan de zwaarbeproef-
de echtgenote en kinderen. 

WEST-YLAANDEREN 

ICHTEGEM - EERNEGEM - KOR
TEMARK 

Een vriend, medelid te Korte
mark, zegde voor enkele tijd : 
« hier op de gemeente is er niets 
te doen. d« men&en hebben eea 

is de afd.-voorzitter 3 u. op huis
bezoek geweest met de lidkaarten 
1965. 

Hij mocht 4 nieuwe leden en 2 
abonnementen noteren. 

Wat meer aktieve medewerking 
van de leden, en Kortemark heeft 
zijn zelfstandige afd. De laatste 
kolportage met ons blad heeft 
bewezen, dat de geest er goed is; 
verkocht : 125 ex. van « De Volks
unie ». 

Waar blijven de leden van Eer-
negem? w a t meer akt viteit ware 
te zeerste gewenst. Ons ordewoord: 
altijd en overal abonnenten en le
den werven Laat ons dit als een 
pRcht beschouwen. 

SCHL'IMRUBBERiMATliASSKN 

met 
Gebreve tee rde 
bedekkings lagen 

RESSÜRTMATRASSEN 
(Brevet • 529768) 
met 
Gebreve tee rde karl iassen 
(Brevet - 512767) 

T E Z E L E (O. VL.) 
G E W A T T E E R D E B E D S P R E I E N 
WOLLEN D E K E N S 
Tel . (052) 44641 en 44642. 

Ind ien ü geen ve rkoper 
in uw omt rek kent s tuu r 
o n s een kaar t j e en w e 
zenden U he t a d r e s van 
de dichts bijgelegen ver
koper Star Zele. 

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

Alle za ter - en zondagen 
O p p e r Beieren o rkes t . 
S t emming - plezier . 
Alle dagen , 's middags en 
's avonds bes te keukeu , 
niet d u u r . 
Vanaf 's m o r g e n i 
tot ' s nach t s 
koud buffet en koffie. 
Bi jzonder inger ich t voor 
g roepsre izen scholen enz . . . 
P a r k i n g voor h o n d e r d e n 
au tobussen en au to ' s . 
Alles p r ima verzorgd 
en goedkoop. 

D O R T M U N D E R 
T h i e r b r a u h o f II 
Groenp laa t s 33 te An twerpen 

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

DORT-BIERKELDER 
Oude Markt 22 Leuven. 

Schoons te b i e rke lde r 
van het land. 

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

DORT THIERBRAUHOF II I 
langs au tosne lweg Antwer -
pen-Aken, Tessen()erlo. 

DORT THIERBRAUHOF IV 
Autosne lweg Aalst, 

Café-rest . (1000 pi.) 
Ruime pa rkee rge legenhe id 

Aanbevolen 
Huizen 

H E R B E R G E N 

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

Mosselen Paling 
Uitbater : Jan Brugmans 

Geniet rati ae lekkere 
koffie < De Olifant» 
iB het Vlaams Huis 

« PETER B i N )IT .. 
Frankrijklei 8 Antwerpen 

Op doorreis te Aalst be
zoek tiet Vlaams Huls 
DE VRÏEN ^SrHAP 

Kerkstraat 9 
(bl] Grote Markt) 

Bar Bowling Buffet 
OOSTHOEK 

Oosthoekstraat 17 
KNOKKE - Tel 63.811 

VLAAMS HUIS 
Ijzerlaan 82 Tel (051)50749 

DIKSMUIDE 
üitb Leo Vreese 

Feestzaal roor groepen 

ELBC. APPAR. 

Verminderltig vr lezers VU 
Hulsh App Radlo-T V -

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

BOUWEN WONEN 

De specialist der 
«tandaarddeuren 

J. LEEMANS Oeurae Z. 
V»n B«vrelel 70 T 356317 
Agent De Coene Kortrijk 

Plastic rloer en trapbedek-
iElngen DeUflex - Taplflex 
eni. Inlichtingen 
ClaeeseBa-CorBelia Schut-
itr. i i DeHrae T 36.11 IX 

V«or OW modern Interieur 
EURO-DOMl 

Kruldtulnlaan 6 Brussel 
met Geschenken-kelder 

Bouw- reranderlngs-
bersteilingswerken 
SEGERS Adriawi 

Steynstraat 187 
Hoboken Tel (03)37.43 81 

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

Toor al nw Vlaamse iektnor 
Eén adres 

Boek- en dagbladhandel 
P«ul B E Q U E T 

NassRuatraat 6 Antwerpen 

HOTEL. • RESTAURANT 

Bezoek het Payottenland 
goede spijzen vindt D In 

afspanning 
« DE KROON » 

O.L.V.-Lombeek (054)32381 

a Vlaaimt Huis » Knokke 
Kamera rol. pension -

gezellige afeer 
Vermindering v groepen 
EIlsabethL 105 T 632 70 

Vlaams Huis Breughel 
de Smet de Naeyerlaan 141 

BLANKENBERGE 
Telefoon : (050)41637 

VoL Pension 30 kamera 

UURWERKEN 

Zwitserse uurwerken 
bij I «eester uurwerkmaker 

SLAETS 
Dewlnterstr. 11 Oudergem 
T. 72.45.43 terminus tr 35 
10 % korting leden V.C. 
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ONZE EERSTE PLICHT 

H ERTOGINNEDAL heeft al
le verstandige vlaamsgezinden tot het 
inzicht gebracht dat het met de kleur-
partijen niet meer ging. Na dit fal-
jiet van de kleurpartijen ging alle 
aandacht naar de grondwetsherzie
ning. Men wilde zien of na de fatale 
nederlaag van Hertoginnedal de Vla
mingen In de kleurpartijen ja dan 
neen ook nog de ramp van de grond
wetsherziening over ons wilden bren
gen. 

Men heeft het gezien ! 
Zoals bij elk normaal volk wekte 

zulke politiek het verdedigingsrefleks 
en de wil tot samenbundeling van 
alle krachten over heel het Vlaamse 
land. Een plaatselijke tegenslag kon 
niet beletten dat elders die samen
bundeling gebeurde en zich op dit 
ogenblik nog verder voltrekt. . 

D E grondwetsherziening ia 
een antidemokratisch en antivlaams 
maneuver. Wij weten hoe onvoldoen
de de taalwetten zijn te Brussel en in 
het bedrijfsleven. Welnu, wij zullen 
nooit nog een taalwet goedgekeurd 
krijgen zo niet de helft + één van de 
franstalige parlementariërs die wet
ten niet eveneens goedkeuren. Dat 
wil zeggen dat het bedrijfsleven in 
Vlaanderen Frans blijft en Brussel 
nooit een tweetalige stad zal worden. 
Daarbij zal praktisch elke andere 
wet in dit land kunnen verhinderd 
worden, zo twee derde van een par
lementaire taalgroep er tegen gekant 
Is. 

D E toestand is dan ook dui
delijk. 

Het gaat niet op, wanneer de nood 
het hoogst is over bijkomstigheden te 
gtaan vitten. Iedereen kan dit in en 
buiten de partij . Maar wie het doet 
moet weten dat hij het voorbeeld van 
Byzantium volgt, waar men bleef dis-
kussiëren over het geslacht der en
gelen toen de vijand voor de poorten 
stond. 

Byzantium is dan ook gevallen. 
Moet Vlaanderen ook vallen ? 

/IL L wie zich op de Vlaamse 
Beweging beroept, moet ook rekening 
houden met de essentie van de 
Vlaamse Beweging, namelijk dat het 
hier de strijd geldt van een volk om 
een eigen staatsstruktuur. 

Men mag rustig dromen van een 
schoner volk — welke vlaamsgezinde 
doet dat niet ? — maar men moet er 
eerst voor zorgen dat het Vlaamse 
volk als zodanig officieel bestaat. Wij 
willen eerst het Vlaamse volk. Nadien 
zullen we het schoner maken. 

En dat Vlaams volk zal maar eerst 
officieel bestaan wanneer we nu het 
« alle hens aan dek « toepassen in 
een gezamelijke strijd tegen de 
grondwetsherziening en we nadien, 
steunend op onze toegenomen kracht, 
het federalisme afdwingen. 

D E volksnationale gedachte 
in Vlaanderen heeft de algemene ont
wikkeling van deze gedachte elders 
gevolgd. Aanvankelijk (o.m. bij Her
der) had ze alleen een kulturele in
houd. In de loop van de 19e eeuw 
kreeg ze ook een politieke inhoud. In 
de loop van de 20e eeuw kwam ,in 
toenemende mate de sociaal-ekono-
mische inhoud zich hierbij voegen. 

Eens dat men tot de synthese komt 
van politieke, kulturele en sociaal-
ekonomische inhoud heeft het geen 
belang meer van welk punt uit men 
vertrokken is. In Wallonië zien we 
hoe een reeks mensen vertrokken zijn 
van het sociaal-ekonomische om het 
politieke te ontdekken. De oudere 
generatie in Vlaanderen vertrok 
meestal van het politieke en sloot na 
dien het sociaal-ekonomische in. De 
jonge generatie is van meetaf aan 
kunnen vertrekken met de synthese 
van het politieke, het kulturele en 
het sociale-ekonomische. 

Wat belang heeft het vertrekpunt 
echter voor de huidige pragmatische 
politiek, als men het over de essen
tie van politieke en sociaal-ekonomi
sche hervormingen eens is ? 

Zij vrezen dat het kiezerskorps de 
waarheid zou kennen. 

In plaats van de kiezer zelf de ver
scheidene mogelijkheden onder ogen 
te brengen en hem volwaardig demo-
kratisch te laten kiezen tussen deze 
mogelijkheden, behandelen ze hem 
als een onmondig stuk vee dat men 
moet misleiden door vooraf alles in 
kannen en kruiken te gieten in poli
tieke cenakeltjes en hem dan die 
enige oplossing als onontkoombaar 
voor te stellen. 

Men behandelt de kiezer als een 
onmondige. 

Men weigert hem als een volwaar
dig demokraat te erkennen. 

O INDS een paar jaar heeft 
iedereen — zonder uitzondering — 
betoogd dat de strijd tegen de grond
wetsherziening veruit het voornaam
ste en het allernoodzakelijkste is 
en dat als gevolg daarvan een 
Vlaamse zweeppartij onvoldoende 
was en men ze diende uit te bouwen 
tot een Vlaamse massapartij . 

Dit inzicht is in Vlaanderen vlug 
gegroeid en in geen geval mogen we 
dit door een tegenslag vergeten. 
Want tegenslagen gaan voorbij, de 
noodzakelijke strijd blijft. 

D 

B IJ de volgende verkie
zingsstrijd mogen we in geen geval 
het wezenlijke verdoezelen. De grote 
partijen stellen alles in het werk om 
hun anti-demokratische en ant i -
Vlatoise drijverijen bij de grondwets
herziening achter een kunstmatige 
mist te verbergen. 

AAR de P.V.V. de grond
wetsherziening nog niet anti-Vlaams 
genoeg vond, is het duidelijk dat in 
Vlaanderen de Volksunie het gewicht 
van de strijd tegen de grondwetsher
ziening alleen zal dragen. Een reeks 
grote meetings worden thans op het 
getouw gezet en onze afdelingen zul
len een grote voorlichtingskampanje 
beginnen. 

Ons volk moet voorgelicht worden 
en de nieuwe grondwet met alle 
kracht bestreden. 

Voor de toekomstige generatie wil 
onze partij verschijnen met zuivere 
handen. Daarom zullen we de strijd 
voeren met alle beschikbare krachten 
en met alle beschikbare kracht. 

Het Vlaamse volk mag niet slaafs 
gekoloniseerd blijven. 

Wij willen een modern en volwaar
dig Vlaams volk. 

Daarom gaan we in het offensief<! 

Interfonie 
GeluidsTersterking in de perfektie roor 
zalen - reklamewagens • kerken • huis
kamers enz... 

Wendt ü in vertrouwen tot : 
ELECTRO AKOUSTIEK 

DE GELUIDSBRON' 
Lange Leemstraat, 7 a 
ANTWERPEN - TeL : 33.04.95. 

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

ü speciale voorwaarden. 

KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS 

GOEDNUMMER?.. 

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

• UW AUTO 
• UW HUIS, 

• UW MEUBELEN 

idpleeg ons, U zult er baat bij vinden, 

.waarom slechts één adres : 

Beheer : Van der Paal • Voorbraeck — Direktie : Lic. Rik De Vos. 

JA... DANK ZIJ DE 

NATIONALE LOTERIJ 


