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DENK AAN DE 

ADONNEMENTENSLAG! 

INZET VAN KIES-STRIJD 

Zeer tot hun verbazing zagen de Aalstenaars enkele weken geleden bovenstaande tekst prijken 
op grote reklameborden in de stad. Kommentaar van niet-ingewijden : « Hoe kan dat nu? De 
lljstnummers zijn toch nog niet bekend ? ». 

Na de verkiezingen van 1961 vraren de Vlaamse C.V.P.-ers er in 
geslaagd, enkele bescheiden beloften te bekomen van de regering 
in ruil voor hun onmisbare steun. Veel te bescheiden overigens 
Vi'anneer men in aanmerking neemt dat deze regering zonder hua 
politieke steun niet leefbaar was. 

Wij gaan nu zeer vlug naar het einde van de legislatuur, maar de 
Vlaamse C.V.P.-ers staan ongeveer met lege handen : van de her
ziening van de administratieve epuratie is na vier jaar niets terecht 
gekomen ; van een regeling voor de pensioenen van afgezette of 
ontslagen ambtenaars komt er vermoedelijk niets meer ; de beloofde 
kultuurraden werden niet opgericht, enz... 

Na jarenlang getreuzel werd het zeer bescheiden wetsontwerp om 
vergoeding voor oorlogsschade toe te kennen aan « kleine incivie-
ken » zodanig verminkt en afgetakeld dat er alleen nog van over
blijft... hetgeen de socialisten wel hebben willen toestaan. De 
inhoud van de wet bestaat nu uit een socialistisch amendement l 
De belofte die uitdrukkelijk in de regeringsverklaring opgenomen 
was, werd niet gehouden en de Vlaamse C.V.P.-ers slaagden er niet 
eens in de steun te bekomen van hun eigen partij : de C.V.P. liet 
haar leden vrij bij de stemming ! Anderzijds weigerde de regering 
de vertrouwenskwestie te stellen, wat volkomen normaal zou 
geweest zijn vermits het gaat om een punt uit het regeringspro» 
gramma I 

NIEUWE KAPITÜLATIF 
De manier waaróp de Vlaamse C.V.P. zich tijdens de legislatuur 
door de regering en door de C.V.P.-leiding heeft laten behandelen 
o\ertreft alles. Zoals te verwachten was is ook de maandenlange 
herrie rond dit wetsontwerp geëindigd met een smadelijke kapitu-
latie van de Vlaamse C.V.P. en de overwinning van de socialisten. 
Mr. Van der Eist die zelf reeds zes jaar geleden, in 1959, een wets
voorstel ingediend had om de oorlogsschade geleden door incivieken 
te vergoeden, kwam als woordvoerder namens de Volksunie-fraktie 
tussen in het debat in de Kamer. 

Wij geven op blz. 3 het essentiële van zijn tussenkomst. 
Wat blijft er nu, na de goedkeuring van het socialistisch amende
ment (goedgekeurd door de socialisten en een deel van de C.V.P., 
terwijl de Vlaamse C.V.P.-ers niet eens meer durfden tegenstemmen, 
doch zich braaf onthielden bij de stemming) nog over van het 
oorspronkelijk ontwerp ? 

Niemand die veroordeeld geweest is, zelfs niet tot de kleinste straf, 
komt nog in aanmerking voor oorlogsschade. Alleen diegenen die 
niet veroordeeld werden, maar slechts ingeschreven op de beruchte 
lijsten van de krijgsauditeurs, zullen indien dit wetsontwerp ook 
nog door de Senaat goedgekeurd wordt, in aanmerking kunnen 
komen om oorlogsschade te trekken. 

Een nieuwe teleurstelling, een nieuw bewijs van de onbetrouw
baarheid \an de C.V.P. Men ziet eens te meer wat C.V.P.-beloften 
waard zijn 

Hatelijk en gemeen was de demagogie van de P.V.V. tegen iedere 
n'aatregel. Het is goed dat in Vlaanderen geweten is dat ook een 
nun zoals Herman Vander Poorten, die zich graag als vlaamsgezind 
en gematigd \oordoet, volop meegedaan heeft aan de liberale hetze 
tegen d't wetsontwerp. 

ANTWERPEN ZATERDAG 13 MAART 1965 

Twee weken nadien was het misterie opgeklaard : de V.U.-propagandaploeg had de tekst 
yervoliedigd. 

Provinciale kaderdag 
in het teken van de komende wetgevende 
verkiezingen 

10 u : in het lokaal « Bristol », Mechelse stwg 2, Mortsel. 
sprekers : 
R. Mattheyssens, volksvertegenwoordiger 
Toon van Overstraeten 

15 uur 15' : algemene vergadering met als sprekers : 
Mr. Fr. Van der Eist, alg. voorzitter 
drs. Wim Jorissen, alg. sekretaris 
R. Van der Paal 
Mr. H. Schiltz 

Wij staan voor beslissende maanden. Alle kaderleden die
nen aanwezig te zijn. De Volksunie rekent er vast op ! 
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Ot VOLK>UNIC 
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DANK 

Mijnheren, 

Enige weken geleden heb ik een 
aankondiging in uw b)ad gezet, 
€wn een woning te zoeken rond 
Hasselt. Ik ontving een hele hoop 
torievfci met aanwijzigingen voor 
woningen welke in Limburg te 
koop waren. 

Ik dank de tientallen lezers var 
toet blad, die me schreven als ge
volg van mijn aankondiging. Dit 
Is e«i8 te meer een bewijs van 
eolidariteit van de VU-familie. 

V.d.N. - Kuringen. 

« DE NIEUWE » 

Mijnheren, 

Blijkbaar bij gelegenheid van het 
hoofdartikel : Wij willen niet een 
Vlaanderen, maar ( o n s ) schoon 
Vlaanderen, werd mij «de nieuwe» 
toegezonden door de uitgevers. Hen 
betuig ik hiervoor mijn oprechte 
en ontroerende dank. 

Dat de Volksunie onvolkomen is 
en in niet al wat zij doet en laat 
de rozegeur en maneschijn bena-
dert,weet elk mondig Vlaming. Om 
dat aan te stippen hoeft men geen 
weekblad uit te geven. 

Edoch, in stede van een opbou
wende bijdrage te leveren, wat niet 
meer dan normaal zijn zou, pleegt 
Bteller onthutsende vuilspuiërij. Hij 
doet een krampachtige poging om 
de basis tegen de top uit te spe
len, idealisten op te maken tegen 
zogezegde en vermeende profiteurs 

M.a.w., steller poogt te verdelen 
om te kunnen heersen. Mooie heer 
•chappij zal dat wel zijn I 

Dat steller van genoemd artikel 
Mefst zelf niet de kastanjes uit hei 
vuur haal t en van de hemelse 
hoogten van een schrijftafeltje 
« zijn » Vlaamse strijd voert, tekent 
hem ten voete uit. 

lia&t steller in zijn «nieuwe» 

maar praten over de duizenden 
brieven boordevol instemming die 
hij op zijn gespui ontving, en laat 
hij ook gewagen over de enkele 
vodjes papier van «andersdenken
den» die de postbode ons bracht 
en die afkomstig zijn van de «mid
deleeuwse koelies ». 

Dat wij verder geen poging on
dernemen om zijn gespui recht t« 
zetten en de waarheid haar rech
ten te geven, komt voort uit de ge
dachte dat primo onze poging op 
een muur van het «eerst-ik» zal 
afbotsen en secundo wij niet eens 
waardig zijn M.G.-s schoenriem 
vast te binden. 

Dat al met al de Volksunie al
leen op het politieke front s taat om 
de strijd die weldra zal losbarsten, 
uit te vechten, hoeft geen nadere 
omschrijving. 

Achteraf zal M.G. dan wel ko
men afdraven met te zeggen dat 
het nog veel beter had gekund 
va... n aa r hem was geluisterd I 

J.A., Borgerhout. 

« DE N!ËUWE » 

Mijne Heren, 

Ik ben geen lid van de Volksunie 
en partijpolitiek ligt mij niet erg. 
Doch Ik ben een overtuigd en ra
dicaal onafhankelijk flamingant. 
Ik ben bovendien een bijzonder 
aandachtig krantenlezer. 

Het artikel van M.G. in « De 
Nieuwe » van 19.2.1965 heeft m ' j 
werkelijk onthutst . 

Nu stuur ik U deze brief niét zo
zeer om U mijn reactie ter kennis 
te brengen - dooh vooral omdat 
f De Nieuwe» (die ik bij haa r op
richting als één der eersten heb 
gesteund ) bij de « inkor t ing» van 
het stuk (gepubliceerd 26. 2 65. 
onder letters P.B. G e n t ) gewoon 
tekstvervalsmg heeft gepleegd. Ze 
heeft er nl. één zinnetje uit ge
licht, dan nog van ten zinsnede 

ontdaan, zodanig dat de argeloze 
lezer kan denken dat die brief-
s<*rijver F.B.uit Gent ( en hier 
kennen velen mijn initialen ) het 
^ feite met het artikel van M.G. 
nogal eens is. De hele süekking 

van de brief is vervalst. 
U begrijpt dat dit mij heel spe

ciale gedachten heeft gegeven no
pens de wijze waarop in « De Nieu
we» de informatie wordt beoefend. 

P.B., Gent. 

« DE NSEUWE » 

Mijnheren, 

De Volksunie zou dienen bond
genootschap af te sluiten tegen 
gelijk welke -voorwaarden, schreef 

M..G. in «De Nieuwe». Maar in
dien de zg. «Vlaamse Demokraten» 
het zo goed menen met Vlaande
ren, (want daarom gaat het toch), 
waarom stellen zij dan eisen en 
voorwaarden, waarom betrouwen 
zij dan niet op het groot aantal 
voorkeurstemmen dat zij denken 
te behalen, waarom stellen zij 
dan niet het voorbeeld en tonen 
zich Vlaamser, socialer en demo-
kratiser dan de leiding van de 
Volksunie ? Zij stellen voorwaar
den, maar wellicht wUlen zij eerst 
voorleggen wat zij aan te bieden 
hebben ? 

Kleingeestig en bekrompen zijn 
de verdachtmakingen en de ver
klaring van «de Nieuwe» l>etref-
fende de ontvangen brieven. Laat 
dit aan de pers der tegenstanders 
over. Want dit is juist de tragiek 
der Volksimie dat sommige «intel
lectuele » Vlamingen er steeds ge
noegen in vinden, een gevestigde 
organisatie te ondermijnen, ten
einde hun persoonlijke ideeën 
kracht bij te zetten Laat ons toch 
eerst t rachten de strijd te winnen 
en dan over de verder te volgen 
weg praten. 

Indien bij de volgende verkie
zingen het Vlaams belang niet 100 
% zegeviert, dan zal « de Nieuwe » 
een enorme verantwoordelijkheid 
dragen. Het volstaat niet te schim. 
pen en af te kweken om de kracht 
van de zg. « Vlaamse Demokraten » 
te bewijzen. Meer moed en karak
ter vergt het, zijn eigen mening 

opzij te zetten en het algemeen be
lang te dienen. Het ganse artikel 
was onvlaams en ondemokratisch, 
het was beledigend en zeer klem. 

Het is meer dan bedroevend, op 
enke'e maanden van de verkiezin
gen zoi'its in een zich Vlaamsnoe-
mend blad te moet- n lezen En 
dan maar klagen over de achter
uitstelling der Vlamingen ! 

L.V.H., Oostakker 

« DE NIEUWE » 

Mijnheren, 

Ik stuurde op 28 dezer aan « De 
Nieuwe » onderstaand kort briefje; 

« U heeft bewust aangestuurd op 
dissidentie. Herlees Uw artikel in 
verband met de verkiezingsuitsla
gen van n oktober. Uw proza 
«Schoon Vlaanderen» is de abso
lute negatie van wat U beweert te 
dienen. 

Keer vlug naar Vlaanderen weer
om... 

W.D.P., Brussel. 

RUZIE ? 

Mijnheren. 

Wekenlang reeds erger ik mi] 
aan onze « katolieke » pers om haar 
lasterkampanje tegen de Volksunie 
Al wat zij bekomt is de toename 
van mijn geloof m de Volksunif-
en het opschorten van mijn abon
nement op hun dagblad. 

De Volksunie zou geen sociaal 
programma hebben ? Larie en a-
pekool ! Wat werd er dan bvb, op 
het kongres te Mechelen beslist? 

Neen, dat leest U m de kranten 
niet. Daar .n leest U over de ruzies 
In de Volksunie, terwijl er enkel 
ruzie BUITEN de Volksunie en in 
de CV.P IS Is het de schuld van 
de Volksunie dat er een paar arri-
visten willen profiteren van het 
zweet dat de Volksunie-mensen al 
jaren gelaten hebben voor de 
Vlaamse zaak, onze zaak ? 

Prob'-er maar eens op de lijst 
van een kleurpartij te komen zon. 
der lid te zijn van deze partij . 

E's bovnd ien nog de eerste p 'aat-
sen op en het recht om u te men
gen in net sarrenstellen van de 
lijsten. 

U lacht! Wel, daarover gmg net! 
De heren Roosens, Verrept en 
Bourgeois eisten dat en meer zelfs. 

Hoe reageerde de Volksunie? 
Wel. deze heren kregen zonder lid 
te zijn van de Volksunie een ver

kiesbare plaats op de Volksunie
lijst. Maar deze heren eisten nog 
meer. Probeer dat nu eens met 
een kleurpartij en geef nadien 
nog hatelijke communikees uit 
waarin u de parti j beschuldigt 
da t zij de uitgestoken hand gewei
gerd heeft! 

_Het is gemene laster taal ; dat de 
katolieke pers daaraan meedoet is 
haar onwaardig. 

Elk eerlijk mens zal daaruit 
zijn konklusies trekken en bij de 
volgende verkiezingen van de 
Volksunie een grote part i j maken. 

H.D. - Tienen. 

TOLBEAMTEN 

Geachte Redaktie, 

Enkele weken geleden is in uw 
rubriek een schrijven van een tol-
beambte opgenomen. 

Deze deed 'n beroep op een der 
gemeenteraadsleden op de VTJ-
lijst in Antwerpen gekozen. Wi] 
hebben even gewacht om zijn 
schrijven te beantwoorden, daar de 
samenstelling der verschillende 
raadscommissien nog niet gebeurd 
was. Dit is nu vorige week ge
schiedt. Hij kan zich naar keuze in 
verbinding stellen met Staf De 
Lie, « Papenhoek ». te Berendrecht, 
telefoon 736659 of Bergers Gerard, 
St. Jansvhet 19, telefoon 339165 
Antwerpen. 

Oe redaktie draaf t fecn rerant-
«roordeiUUieid voor de inhood der 
crpubliceerde lexerabrleTen. 2e tie-
boudt cicb het recht *an keaxe 
en inkort int voor. Urer de lecera-
rabrlek wordt reen briefwuteling 
tevoerd. 

MATTHIEU 'S B E D D E N B E D R I J F 
TURNHOUTSEBAAN 102 BORGERHOÜT — TEL. 35.17.83 
Bijhuizen : Antwerpen : Diepestr. 84-86. Tel. : 31.01.18 

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

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

S. De Lie, «Papenhoek», Berendrecht Tel. (03)73.66.59 

Alleen de zoekertjes gaan naar 
' het hoofdsekretariaat ; 

M. Lemonnierlaan 82 Brussel 1. TeL 0 2 / 1 1 . 8 2 . 1 6 

WENTEIPOORTEN 
in bmit, staal, aluminium 
of plastiek. 
Standaardnltvoerlng èt 
naar fe wenst model. 
Systemen aangepast aan de 
•ard van het bouwwerk. 
Band' a{ elektrisehe bediening. 

ZONHOVEN TEL 132 31 

NS ^ ZONEN P V B A 

ROLLUIKEN 

ROIXCIKEK 
In hout, £taa1, alumi
nium of plastiek 
Hand- ot elektrisch* 
bediening. 
Aile systemen. 
VENETIAAN8» 
ZONNKBEINDBN 
Bediening met 
koorden ' of met 
stang en windwerk 

VENE7IAANSE BLINDEN 

mBmtA-FLEu 

A.JEURlSSEfJ-CLOOSTERMANSiL ZONEN P 
TEL 132 31 

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 
G r o t e S t e e n w e g , 165, B e r c h e n a - A n t w e r p e n 
T e l e f o o n : ( 0 3 ) 39.92.06 
B e r o e p s m e d e w e r k e r d e r m a a t s c h a p p i j e n 

COISSTANTIA 
stelt zich kandidaat voor : 
1. Overname van één Uwer lopende verzekeringspolissen. 
2. Alle gebeurlijk nog af te sluiten verzekeringspolissen. 

IK KOM O P UW E E R S T E V E R Z O E K 
Leven - Brand - Familiale - Persoonlijke -
Auto - Wet - Brugerlijke aansprakelijkheid. 

L V e u t ; 

ft**l>t voor vt'itltrd*n, 
HontsKngcft wi «^tr\ w«AÏ,>j<, 

WoKer ROLAND 
— 6o4lplMiMl4 0|>l>«ln — 
Korlttrast, M — Arttwtrpea 
|L»I é »,b' op h*t KutlfH*nm«r ^ 

Tolt looo: SS UM 

« 

H E R M E S 

S C H O O L 

S4 Zt t idUaa 

211 M. L e m o n n i e r l a a n . 
Telefoon : 11.06.33. 
BraaseL 

• 
VOLLEDIGE 
SEKRETARIAAT-
KURSÜS 

Algemene hande l sep le id ing 
Schoolgeld : max im. 
8.000 F per jaa r of 
3 maal 3.000 F . 

met r ech t op Kinderge ld . 

• 
Dl- school w a a r Vlamingen 

zich thu i s voelen. 

Beter en roorde l ige r . 
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OORLOGSSCHADE KLEINE INCIVIEKEN 
We geven hieronder de tekst van de tussenkomst die verleden woensdag namens 

de Volksunie door mr. F. Van der Eist in de Kamer werd gehouden, tijdens een 

noga! woelige zitting met talrijke onderbrekingen. 

Het is mij duidelijk geworden dat 
het op dit ogenblik niet meer moge
lijk is om in deze Kamer nog begrip 
te vinden of een ob^ctieve beoorde
ling te verwachten voor het wets
ontwerp dat hier in bespreking is. 

Gelders : Gezond begrip en gezon
de objectiviteit! 

Van der Eist : Neen, Mijnheer Gel
ders, dit is een wetsontwerp waarvan 
ledereen van ons weet dat het moest 
behandeld en gestemd worden in het 
begin van deze legislatuur en niet op 
de vooravond van de verkiezingen. De 
moeilijkheden die zich voorgedaan 
hebben en zich voordoen zijn enkel 
en alleen toe te schrijven aan he t 
feit dat men gedurende bijna vier 
jaar deze zaak heeft laten aansle
pen, wel wetend dat het een punt 
was in de regeringsverklaring opge
nomen op verzoek van een groep van 
de meerderheid. 

Wij weten aJlen goed hoe een re 
geringsverklaring, een regeringspro
gramma opgesteld wordt wanneer 
twee partijen samen een meerder
heid vormen. Het is duidelijk dat in 
dat programima punten opgenomen 
worden die door de beide groepen 
voorgesteld en zonder meer kunnen 
aanvaard worden. Het is ook duide
lijk dat in het regeringsprogramma 
punten opgenomen worden op ver
zoek van één van de partners, die 
door de andere partner aanvaard 
worden om de combinatie mogelijk 
te maken. 

Ik verklap zeker geen geheim, 
wanneer ik zeg dat het op verzoek 
van de Vlaamse vleugel van de CVP 
geweest is dat dit punt in de rege
ringsverklaring opgenomen is, want 
In de regeringsverklaring s taat zeer 
duidelijk dat een maatregel zou ge
nomen worden voor de niet veroor
deelden en <̂ e licht gestraften. 

Wetende dat het een onderwerp 
was waarover onenigheid tussen de 
beide regeringspartijen steeds moge
lijk en te vrezen was, zou het nor
maal geweest zijn dat meh dit wets
ontwerp in de eerste helft van de 
legislatuur zou behandeld hebben. 

De grote fout die begaan geweest 
is Is wel, dat de Vlaamse CVP-frak-
tië en de regering deze zaak hebben 
laten aanslepen tot op dit ogenblik 
— en dat is de werkelijke oorzaak 
van de moeilijkheden — waarvoor 
wij staan. Ik kan niet begrijpen en 
zeker niet aanvaarden dat voor een 
punt dat expliciet In de regerings
verklaring opgenomen geweest is, de 
regering haar verantwoordelijkheid 
niet zou opnemen, de vertrouwens
kwestie niet zou stellen en dat aan 
de leden van de meerderheidsgroepen 
vrijheid zou gegeven worden bij de 
stemming. 

Wanneer de Vlaamse CVP iets der
gelijks aanvaardt, dan is dit in mijn 
ogen een totale kapitulatie. Want 
wanneer een groep een regering 
steunt, dan heeft die groep ook het 
recht van die regering te eisen en 
te bekomen dat de punten zouden 
gerealiseerd worden die in de rege
ringsverklaring zijn opgenomen op 
Kijn verzoek en als voorwaarde van 
Bijn steun... 

Wat de grond van de zaak betreft 
weet ik dat het zeer moeilijk is om 
hier nog aandacht te bekomen. 

Men heeft na de oorlog, in de a t 
mosfeer die toen in het land heer
ste, gemeend in de wetgeving op de 
vergoeding van d€ oorlogsschade een 
artikel te moeten opnemen waardoor 
de incivieken uitgesloten werden. 

Waarom heeft men dat gedaan? 

Waarom heeft men bij voorbeeld de 
veroordeelden van gemeen recht niet 
uitgesloten en kan een roofmoorde
naar of iemand die zijn kinderen of 
ouders vermoord heeft en tot levens
lang veroordeeld werd, wei oorlogs
schade genieten? Heeft die man zich 
niet buiten de gemeenschap gesteld? 

Maar men heeft in een opwelling 
van woede deze bepaling in de wet 
geschreven. Men heeft wel degelijk 
bedoeld een supplementaire straf op 
te leggen aan degenen die onder toe
passing ervan zouden vallen. HeF 
lijdt geen de minste twijfel dat het 
voor deze personen, individueel ge
zien, inderdaad een bijkomende 
straf is en, in sommige gevallen, een 
straf die buiten alle verhouding 
staat lot wat hen kon ten laste wor
den gelegd. 

Want, en dat is juist het ergerlijke 
in gans deze aangelegenheid, men 
heeft op retroactieve wijze een straf 
ingevoerd die in de praktische toe
passing tot de grootste willekeur en 
tot de grootste onrechtvaardigheden 
aanleiding moest geven. Men heeft al 
diegenen die ui t hoofde van incivis-
me veroordeeld werden, of zelfs niet 
veroordeeld werden maar op de lijs
ten van auditeurs geplaatst, beroofd 
van het recht op oorlogsschade. In 
de praktische toepassing betekent dit 
dat een man die op de lijst van de 
auditeur geplaatst geweest is en aan 
wie men geen strafbaar feit ten laste 
kon leggen, geen vergoeding kon ont
vangen voor de schade die hij gele
den had. 

De Sweemer : Waarom werd hij op 
lijst van de auditeur geschreven? 

Van der Eist : Alleszins niet voor 
een strafbaar feit, want dan zou hi] 
veroordeeld zijn geweest! 

De Sweemer : Daar staan ook eco
nomische collaborateurs op. 

'Van der Eist : Die zijn ontsnapt 
aan de repressie, dat weet iedereen 
zeer goed. 

De Sweemer : Sommige. Er zijn er 
die nu terug voor de Staat werken 
en miljoenen verdienen; dat is een 
schande. 

Van der Eist : Een zaak is zeker, 
dat mensen die, geen strafbaar feit 
gepleegd hadden... 

De Sweemer : Jawel! 

Van der Eist : ...en die niet ver
oordeeld werden, maar door het toe
val van de omstandigheden door de 
oorlog zwaar geteisterd werden, een 
zeer zware en onrechtvaardige straf 
opliepen en geen frank oorlogsscha
de konden trekken waar zij mis
schien voor miljoenen schade gele
den hadden. Er zijn daartegenover 
gevallen van zwaar veroordeelden, 
maar die in hun bezittingen niet ge
teisterd waren en dus door die be
paling helemaal niet werden getrof
fen. 

Dat is wat mij het meest getroffen 
heeft; de schreeuwende onrechtvaar
digheid waartoe iets dergelijks in de 
praktijk aanleiding moet geven. Wij 
zijn in dit land toch gewapend door 
de wetgeving om straffen toe te pas
sen en er zijn toch na de oorlog, door 
de krijgsraden, op zeer ruime schaal 
en naar algemeen oordeel zeer stren
ge straffen uitgesproken geweest, niet 
alleen gevangenisstraffen maar ook 
geldelijke straffen, ook boeten en 
schadevergoedingen te betalen aan 
de Belgische Staat. 

Op <lie wijze ikon men rekening 

houden met de individuele gevallen 
en kon men inderdaad een straf of 
een schadevergoeding opleggen in 
verhouding tot de feiten die de be
trokkenen werden ten laste gelegd. 

Maar deze wetgeving op de oor
logsschade is de grootste onrecht
vaardigheid die men zich kan inden
ken, omdat zij aanleding kan geven 
tot de grootst mogelijke willekeur. 
Het is een zware vergissing geweest; 
daar waar men een dergelijke maat 
regel niet nam tegenover de veroor
deelden voor gemeen recht, moest 
men die maatregel niet toepassen op 
de gestraften voor incivisme en 
moest men geen nieuwe wijze van 
bestraffing invoeren. 

Mvr. Fontaine-Borguet : Ii fau-
drait sans doute leur donner des de
corations! 

Radoux : Par priorité! 

Van der Eist : Het is reeds zes jaar 
geleden, namelijk in 1959, dat ik een 
wetsvoorstel heb ingediend om aan 
deze kwestie een oplossing te geven. 

Op dit ogenbllik zijn wij gecon
fronteerd met een wetsontwerp van 
de regering, een wetsontwerp waarop, 
mijns inziens, heel wat kritiek mo
gelijk is. De regering heeft bij het 
indienen ervan met de overwegingen 
en beschouwingen die ik toen naar 
voren heb gebracht, geen of niet vol
doende rekening gehouden. En eens 
te meer roept men een nieuwe wille
keur in het leven door op arbitraire 
wijze te zeggen wie en wie niet zal 
kunnen genieten van deze nieuwe 
wet. 

Maar, er is in dit wetsontwerp nog 
een andere bepaling die mij erg te
gen de borst stoot. Er is nl. in dit 
wetsontwerp voorzien dat alleen per
sonen die indertijd een aanvraag 
hebben ingediend om oorlogsschade 
te bekomen, nu in aanmerking kun
nen komen; maar dat diegenen die 
in illo tempore geen aanvraag tot 
het bekomen van oorlogsschade heb
ben ingediend, uitgesloten zijn. 

Dat is opnieuw een flagrante wU-
lekeur en ik zou aan mijn confra
ters-advocaten hier in deze Kamer de 
vraag willen stellen wat zij destijds 
aan hun kliënten gezegd hebben die 
hen zijn komen consultereil en die 
hen gevraagd hebben of zij al dan 
niet een aanvraag om oorlogsschade 
moesten indienen. 

Wat hebben wij toen gezegd aan 

deze mensen? Wij hebben gezegd t 
het is nutteloos dat gij een aanvraag 
tot het bekomen van oorlogsschade 
indient, want gij zijt uitgesloten; g l | 
zijt niet in het bezit van uw burger
lijke en politieke rechten; gij zijl 
veroordeeld of gij zijt op de lijst van 
de krijgsauditeur ingeschreven en 
het is in uw geval dus nutteloos on
kosten te gaan maken voor het in 
dienen van een aanvraag tot het be
komen van oorlogsschade, want uw 
aanvraag zal geweigerd worden. 

Wanneer men in deze materie op 
een redelijke wijze wil legifereren, 
komt het mij voor dat het elementair 
is dat men aan de personen, beho
rende tot deze categorieën, de gele
genheid zou geven een aanvraag tot 
het bekomen van oorlogsschade in te 
dienen. Men mag diegenen niet be
nadelen die de wet toen nageleefd 
hebben, tegenover diegenen die des
tijds geen rekening gehouden heb
ben met de wet en, alhoewel zij geen 
rechten konden doen gelden, toch een 
aanvraag tot het bekomen van oor
logsschade hebben ingediend. 

Het gaat om een wetsontwerp dat 
in zijn oorspronkelijke vorm slechts 
de inlossing was van een regerings
belofte, een wetsontwerp dat in de 
loop van de tijd in de Commissie 
steeds verder afgetakeld geweest is. 
waarvan de draagwijdte steeds meet 
beperkt is geworden en dat hier nu 
in laatste instantie nog verder in zijn 
draagwijdte zal beknot worden zo
dat alleen als begunstigden de per
sonen die op de lijsten van de krijgs
auditeur ingeschreven geweest zijn, 
zouden overblijven. 

Het Parlement heeft reeds een tijd 
geleden deze lijsten afgeschaft en 
beslist dat deze mensen automatisch 
al hun rechten terug krijgen. 

Het gaat over categorieën van men
sen waarover geen betwisting moge
lijk kan zijn en waarover ook de heer 
Geldof toegegeven heeft dat hij het 
redelijk vindt dat zij oorlogsschade-
Vergoeding zouden bekomen. 

Ik herinner echter aan het feit, 
dat in de Regeringsverklaring niet 
alleen gesproken werd over deze ca
tegorieën van mensen, de niet-ver-
oordeelden. Maar in de regerings
verklaring werd ook uitdrukkelijk 
gesproken over «de licht gestraften>. 

Het is daarom dat het mij voor
komt dat ten overstaan van een punt 
dat expliciet in de Regeringsverkla
ring opgenomen geworden is, de Re
gering haar verantwoordelijkheid 
moet opnemen en desnoods de ver
trouwenskwestie moet stellen. Het is 
de plicht van de Vlaamse vleugel van 
de CVP, op wiens verzoek dit pnnt 
in de Regeringsverklaring werd op
genomen te etsen dat de Regering 
haar woord zou houden. 
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« Het Volk » maakte vee) • phef over het feit dat de twee V.U.-senatoren afvt^ezig 
zouden gevi'eest zijn bij d« stemming over de oorlogsschade aan kleine incivieken. 
Het blad nam zelfs speciaal een teltenaar onder de arm, om de zaak maar goed in het 
licht te stellen (tekening hierboven). Eén onzer senatoren lag inderdaad ziek te bed. 
De andere was bij de stemming aanwezig. Wie in ieder geval in Kamer en Seiiaat 
niét afwezig waren : de Vlaamse C.V.P.-ers. Het rezultaat is er naar ! ! 



— DE vousurai 

PeRNOTEN 

open brief 

aan de directeur van de 

schoolkolonie « Espérance » 

Leopoldlaan 24 

DEN HAAN-AAN-ZEE 

Mossieu Ie directeur. 

Men kan het slechter treffen in het leven ! Gij hebt het 
gebracht tot hoofd van een officiële schoolkolonie voor frans-
talige kinderen te Den Haan-aan-Zee : een sinekuurtje in de 
ïuivere zeelucht, een job die menige schoolvos u benijdt, een 
levenslot dat een normaal mens met dankbaarheid zou vervullen. 
Dankbaarheid om de ozoon en de bruine balsem der Noordzee, 
dankbaarheid om de genoten gastvrijheid in een heerlijke brok 
natuur, dankbaarheid om de open armen waarmee de Vlamingen 
van de kust de kinderen van overal - en mét de kinderen hun 
sclioolfrikken - hartelijk ontvangen. 

Het schijnt echter dat de ozoon en de Noordzeebalsera en 
zelfs de Vlaamse gastvrijheid aan niemand slechter besteed zijn 
dan aan u. We kregen daar zo'n vermoeden van einde van vorig 
jaar, toen de kranten wisten te vertellen dat in uw school een 
boekje gebruikt werd bij * e t onderwijs in de geschiedenis, een 
boekje van uw hand zelfs, waarin de zin prijkte « De Mena-
piérs boden geen verzet en verbonden zieh uit vrije wil met de 
Romeinen zoals de Vlamingen hebben gehandeld met Hitler in 
het begin van de oorlog 1940-1945 ». 

Het kwam ons, mossieu Ie directeur, t p t a^ ongelooflijk voor 
dat een dergelijke voor de mensen die u gastvrijheid verlenen 
hatelijke zin uit uw pen kon zijn gevloeid. Het kwam ons on
waarschijnlijk voor, dat een dergelijke zin in een geschiedenis
boekje zou prijken. En tiet kwam ons helemaal onmogelijk voor, 
dat een dergelijk boekje ook maar één minuut in een schoolklas 
van ons dierbaar vaderland zou zijn gebruikt 

Eens te meer echter zijn wij mis geweest. Uit het antwoord 
op een parlementaire vraag blijkt thans, dat de lieve en aan uw 
goeie zorgen toevertrouwde Waalse kindertjes wel degelijk 
moesten leren over het volk waartussen zij in volle gastvrijheid 
leven, dat het een volk van geboren verraders is, van onbetrouw
bare UI lafhartige Menapiërs die doorheen gans de geschiedenis 
da huik naar de wind hebben gehangen. Het antwoord van de 
hooggeachte heer Minister van Nationale Opvoeding en Kuituur 
laat er geen twijfel over bestaan : zó en niet anders werd het uw 
kolonie-kindertjes ingepompt. 

Nu zouden we, mossieu Ie directeur, menen dat wanneer de 
minister een dergelijke ongehoorde daad van brutaal incivisme 
publiekelijk moet toegeven, hij van dezelfde gelegenheid gebruik 
maakt om den volke mee te delen welke maatregelen hij getroffen 
heeft tegen u, hooggeprezen anti-menapische historicus. Geen 
nood ! de minister heeft zijn beschermende hand over uw hoofd 
uitgestrekt. Van sankties is er hoegenaamd geen sprake. Waarom 
ook zou de minister sankties treffen, aangezien hij er van over
tuigd is dat gij - wij citeren letterlijk uit zijn antwoord - « u 
bewust zijt van het laakbare in de bedoelde zin » ? 

Ziet gij, mossieu Ie directeur, dat volstaat ruimschoots ! De 
minister verzekert ons dat gij ingezien hebt hoe laakbaar de uit 
uw pen, uit uw intiemste overtuiging en uit uw chauvinisme 
gevloeide zin "was en daarmee is het bobijntje af. Geen vervelende 
vragen meer over sankties, geen gezanik over het feit of de aan
wezigheid van de anti-Menapiër nog langer gewenst is temidden 
van de Menapiërs, geen verontschuldigingen en geen beloften van 
beterschap. Mossieu heeft ingezien dat zijn zin laakbaar is en 
daarmee kunnen vijf miljoen Vlamingen het stellen. 

Het ongelukkig toeval heeft aldus gewild, mossieu, dat een 
of andere onbescheidenheid of loslippigheid de wereld heeft doen 
vernemen hoe in « Espérance > de geschiedenis wordt onder
wezen. Dientengevolge is het boekje met uw fraaie zin uit de 
circulatie genomen - althans zo verzekert onde de minister. Maar 
wat belet u, van vandaag af aan terug aan uw lieve Waalse 
kindjes mondeling in het hoofd te prenten wat zij schriftelijK 
(voorlopig ?) niet meer onder ogen krijgen ? Wat belet u, voort 
te schrijden langs de paden van uw anti-menapische pedagogiek ? 

Niets en niemand belet u d a t ! Na de vaststelling dat gij « een 
laakbare zin > hebt geschreven, kunt gij ongestoord terug over
gaan tot de dagorde. En voortboraen over uw lievelingsontwerp, 
de Menapiërs. 

dio Genes. 

VOLKSUNIE EN B.S.P., 
Zoals we vorige week mee

deelden, waren er op de 
Volksuniemeeting van 3 
maart te St Niklaas 650 aan
wezigen. Dat cijfer krijgt 
nog méér betekenis wanneer 
men het vergelijkt met het 
aantal B.S.P.-ers dat de week 
tevoren de socialistische mee
ting in het Volkshuis van St 
Niklaas bijwoonde. Of beter: 
bijgewoond zou hebben. 

Want de meeting ging niet 
door. Bij gebrek aan belang
stelling I 

MOEDIG 
SCHILDWACHTJE 

Het TV-incident rond 
Hochhuths's Stellvertreter 
heeft al heel wat inkt doen 
vloeien. Men kent de feiten. 
TV-directeur-generaal Van 
den Bussche — een katoliek 
ambtenaar — stak een stok
je voor het plan van het 
Humanistisch Verbond om 
tijdens het programma van 
dit Verbond uit te pakken 
met opgenomen fragmenten 
van het omstreden toneel
stuk Jos Van Eynde ging on
middellijk tegen Van den 
Bussche in het offensief in 
« Volksgazet » en in de Ka
mer. 

De heer Van den Bussche 
Jiet; het daarbij niet zitten 
en repliceerde, door aan de 
beheerders van de BRT af
schrift te bezorgen van de 
brief die hij aan Jos Van 
Eynde had gesöhteven. In die 
brief zegt de directeur-gene
raal o m dat iemand die sa
men met Rik De Man onder 
de oorlog « het grote natio
naal-socialistische blad > 
wilde uitgeven, best niet an
dermans geweten zou moe
ten onderzoeken 

A's u het ons vraagt : een 
rake mep! En we hadden 
Van den Busschg nooit er
van verdacht zo stevig te 
kunnen punchen. 

Wat doet nu Schildwacht 
in zijn onvolprezen «Volk». 
Steunt hij de katolieke ho
gere ambtenaar tegen de 

socialistische herrieschopper? 
Vindt hij de brief van Van 
den Bussche raak? 

Dat dacht u ! Hij schreef 
letterlijk : « Het valt moei
lijk te ontkennen dat deze 
brief beter niet geschiteven 
ware geweest >. 

Moedige Schilldwacht! 

OOK HIJ I 

De B r u s s e l s e C.V.P.-ers 
hebben zich beziggehouden 
met het opstellen van de 
modellijsten voor Kamer en 
Senaat. 

Op de Kamerlij st zal de 
grote afwezige de heer Ver-
baanderd zijn, die geweerd 
wordt omwille van zijn rol en 
zijn aandeel in een reeks 
grondspekulaties en financi
ële transakties te Grimber
gen. Zijn verdwijning schijnt 
een gunstige invloed te heb
ben gehad op de plaats van 
de heer Lindemans, die naar 
boven schuift. 

De Brusselse C.V.P.-lijst is 
— zoals steeds — een elekto-
raal afgewogen kruideniers
maatje van Waals-Vlaamse 
verhoudingen. Een p a a r 
Vlaamse knapen fungeren als 
stemmenvangers bij de Vla
mingen. Maar langs het ach
terdeur je wordt — ondanks 
het verzet van sommige nog 
niet helemaal gedesillusio
neerde Vlaamse C.V.P -ers — 
de Menapiërvreter en, Vla
minghater Verse terug bin
nen gehaald. 

Voor elck wat wils... behal
ve voor mensen die « Vlaan
deren eerst» kiezen. 

NINOVE EN... 

Reeds vóór 11 oktober werd 
door de twee regeringspartij
en op alle toonaarden ver-
Klaard, dat de gemeentever
kiezingen niets, helemaal 
aiets met de nationale,.-poli
tiek te zien hadden. Toen 
bleek dat de C.V.P, en de 
B.S.P alles behalve schitte
rend uit de strijd kwamen, 
werd met nog meer nadruk 
verklaard dat de politiek in 
de gemeente en In de Wet

straat twee totaal verschil-* 
lende dingen zijn. 

Er zijn een paar weken ge-« 
leden nieuwe gemeentever-i 
kiezingen geweest te Ninove, 
Deze nieuwe verkiezingen 
waren het gevolg van een 
P.V.V.-klacht. De Ninoofse 
blauwselventen, die op 11 ok i 
tober zes — en ei zo na ze-< 
ven — zetels haalden, hoop-* 
ten door herverkiezingen de 
zevende zetel in de wacht te 
slepen. 

De kiezer heeft er anders 
over gedacht en klapte het 
deksel dicht op de liberale 
neus ; de P.V.V. verloor een 
zetel en viel op haar sterkte 
van vóór 11 oktober terug. 

...NATIONALE POLITIEK? 

De oorzaak van de verkie
zingsnederlaag der P.V.V., 
die nochtans een overdonde
rende kieskampanje voerde, 
is niet ver te zoeken. Het was 
in Ninove algemeen bekend 
dat de blauwselventen tot a l
les in staat waren om te kun
nen besturen, zelfs tot een 
bestuursakkoord met de... 
kommunisten. 

Daarenboven hadden de 
door luidsprekers murwge-
zaagde en met affiches en 
pamfletten overvoede Nino-
vieters meer dan de buik vol 
van bijna vijf maanden on
onderbroken gemeentepoli
tieke verkiezingsstrijd. Ze 
reageerden zoals te verwach
ten was : ze stuurden de 
P.V.V met haar klacht • - en 
haar mandatenhonger de 
laan uit. 

Sindsdien vinden de schri j -
velaars van de rode en de 
gele kranten geen inkt en 
geen papier genoeg om a plus 
b te bewijzen, dat de gemeen
teverkiezingen een absoluut 
betrouwbare aanwijzing voor 
de nationale verkiezingen 
vormen. En dat dus de B.S.P. 
en de C.V.P. in mei a.s. naar 
een overwinning gaan. 

Ze vergeten maar één ding: 
te Ninove was drie weken 
geleden de Volksunie niet In 
het spel. En in mei wél ! 

Wedden dat zulks een reu
zegroot verschil maakt ?. 

Nog een foto van de schitterend geslaagde Volksunie-meeting te St Niklaas OD 3 maart (650 aanwe
zigen). Terwijl mr. J. Vermiers aan het woord is, luisteren op de eerste rij o.m. dhr Amedee Ver» 
bruggen, dhr Jan Segers, drs. Maurits Coppieters, dr. C. De Paepe en professor De Waele. 
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IN « LA GAUCHE » 

Het is nutt ig en nodig, nog 
even terug te komen op de in
zichten en de overtuigingen 
van de groep der zgn. 
< Vlaamse Demokraten », nu 
iedere dag opnieuw de door 
deze heren gevolgde lijn zich 
du delijker aftekent. 

\,'ie omtrent hun bedoelin
gen en opvattingen nog enige 
twijfel mocht koesteren, ra 
den we sterk de lezing aan 
van het uiterst-linkse week
blad « La Gauche », nummer 
8 van 27 februari jl. Daarin 
verscheen een in menig op
zicht verhelderend vraagge
sprek met de heer Roosens, 
onder de titel « Mouvement 
f lamand, democratie et socia
lisme >. We kunnen niet het 
hele vraaggesprek, dat bijna 
een volle bladzijde beslaat, 
oveVneihèn; zoals gezegd ra
den we de nieuwsgierige le
zer de lektuur van het stuk in 
« La Gauche > sterk aan en in 
afwachting moge het volstaan 
dat we een paar citaten bren
gen. 

NIEUWE BONDGENOTEN 

De heer Roosens bepaalde 
In < La Gauche > zijn houding 
t.o.v. de Volksunie als volgt : 
cWiJ zijn vastbesloten, voort 
te doen omdat het duidelijk 
Is da t voor onze opvattingen 
geen plaats is in de Volksu
nie ». Hij verduidelijkte deze 
opvattingen trouwens uit
voerig : < Wat mij betreft, ik 
ben beter ingelicht (over de 
f Part l Wallon des Travail-
leurs > met uiterst-linkse 
strekking, n.v.d.r.), daar ik 
regelmatig kontakten onder
houd met bepaalde Waalse 
militanten. Daaruit vloeit 
voort dat mijn persoonlijke 
houding daartegenover abso
luut gunstig is, zonder het 
minste voorbehoud >. Deze 

zin en vooral de beklemtoning 
«zonder het minste voorbe
houd » zal stellig iedereen 
verbazen die weet dat de 
P.W.T. uitpakt met een agres
sief anti-Vlaams programma. 

Over de uiterst-linkse 
krachten te Brussel, het klei
ne aantal mensen dat ergens 
tussen de buitenste linker
vleugel van de B.S.P. en de 
kommunisten zweeft — voor 
zover ze niet totaal door de 
kommunisten op sleeptouw 
genomen zijn — verklaarde 
Mr. Roosens : « We zouden 
met hen willen samenwerken, 
want we zijn er van over
tuigd dat Ze ons zouden kun
nen helpen. 

Om het gewicht van de ou
de tradities van het Vlaams 
nationalisme af te schudden 
zou de hulp van de socialis
tische linkerzijde waardevol 
zijn en we hopen, vroeg of 
laat op haar te mogen reke
nen >. 

UITNODIGING IN 
,« VOORUIT». . . 

Na aldxis zijn verhoopte 
bondgenoten in de strijd te
gen de Volksunie te hebben 
genoemd, legde de heer Roo
sens nog een geloofsbelijde
nis af : « Ik sta afgetekend 
aan de linkerzijde en indien 
gij daardoor verstaat dat ik 
een < socialist > ben, welnu 
ik ben ontegensprekelijk 
meer socialist dan conserva-
teur >. 

De heer Roosens beklem
toonde even verder nogmaals 
dat hij « socialist in de bre
de betekenis van het woord > 
is en verdedigde o.m. de na-
tionalisatie van de bodem. 

Het hoeft hoegenaamd 
geen verwondering te wek
ken dat, na dergelijke duide
lijke en nadrukkelijke stel-
lingname, er deze week in 

het socialistisch dagblad 
« Vooruit » een artikel van 
de hand van de heer De 
Swaef verscheen, waarbij de 
« Vlaamse Demokraten » uit
genodigd werden om toe te 
treden tot de B.S.P. 

BELANGRIJKER 

Inmiddels is te Brussel ook 
een eerste verkiezingsblad 
van de groep « Vlaamse De
mokraten > verschenen onder 
de verwarringstichtende 

hoofding « Kijk zelf ». 
Ook in dit pamflet — dat 

bijna integraal samengesteld 
is uit anti-Volksunieteksten, 
staan behartenswaardige din
gen. 

Zo weet de heer Verrept te 
melden : « De strijd tegen 
de grondwetsherziening blijft 
belangrijk, maar de toekomst 
van de Vlaamse Beweging, 
als beslissende faktor voor 
de toekomst van de Vlaam
se mens, is ontzaglijk be
langrijker >. 

De heer Verrept bedoelt 
daarmee, dat het doorzetten 
van de opvattingen van de 
groep « Vlaamse Demokra
ten » van méér belang is dan 
de strijd tegen de grendel
grondwet. 

Nochtans is het juist de 
grendelgrondwet en Herto-
ginnenal, die door de heren 
« Vlaamse Demokraten > 
maandenlang als de hoogste 
troef werden uitgespeeld toen 
het er om ging, de Volksunie 
een paar mandaten af te 
troggelen. 

Thans is dat van onderge
schikt belang geworden... De 
strijd tegen de Volksunie is 
kennelijk belangrijker, dan 
de strijd tegen de grondwets-
herzieners ». 

Het vergt wel geen betoog, 
dat in dit pamflet — naast 
de onvermijdelijke scheld

partijen en schimpscheuten 
— een absoluut onware ver
sie staat van de onderhande
ling tussen de Volksunie en 
de « Vlaamse Demokraten ». 

KLOPT NIET 

Naar verluidt heeft de heer 
Wilfried Martens aanvaard, 
te Gent op de C.V.P.-Kamer-
lijst te staan bij de e.k. ver
kiezingen. Derine te Antwer

pen, de « Vlaamse Demokra
ten » te Brussel, Martens te 
Gent : de groep der gezwo
ren a-politiekers sm„it als 
sneeuw voor het verkiezings-
zonnetje. 

Het moet ons van het har t 
dat aan de houding van de 
heer Martens iets fundamen
teels niet klopt : over de rug 
van een federalistische stro
ming naar een unitaire par
tij kruipen ! 

.. « En de volgelingen, bui
ten, bleven in de kou »... 

Volksunie-kongres Mechelen 1964 : ... K De kapitalistische maat
schappij moet omgebouwd worden tot een menselijke gemeenschap». 

FRONTVORMING 

IN DE .,. 

VOLKSUNIE 
De frontvorming te Brussel is zowel in de weekblad- als in de dagbladpers uit
voerig behandeld geworden. In een eerste faze — nog tijdens de onderhandelin
gen tussen de Volksunie en de zgn. « Vlaamse Demokraten » — was de bericht
geving meestal zeer onnauwkeurig en verward. Thans, nu alle elementen van de 
taak bekend raakten, is men aan de sinteze toe. Een behoorlijke sinteze die — 
op détailkwesties na — klopt, vonden we in het Brugse weekblad « Het Burger-
welzijn ». Dit weekblad is neutraal in de positieve betekenis :, men vindt erin 
naast de rubriek «Kerkelijk Leven», vaak een artikel van bijvoorbeeld een 
B.S.P.-er als Frank Van Acker. In de rubriek « Oog in de Wetstraat» lazen we 
volgende sinteze over « de zaak Brussel » : 

We schreven vorige week al en zelfs 
vroeger : de partijen en sommige publi-
fisten maken zich illuzies, indien ze 
menen, dat de Volksunie zal ten onder 
gaan of een periode van zware inwen
dige moeilijkheden doormaken na de 
kreuk tussen de VÜ-Brussel (mede VU-
hoofdbestaur) en de zgn. Vlaamse Demo
kraten. Alles wees er immers op, dat de 
bazis van de VU achter het hoofdbestuur 
Itond en dat ook Daniël Deconinck in 
•Ijn arrondissement slechts een minder-
bfeid van de partij heeft staan, ook al 
Bgt hij aan de bazis van een doorbraak 
In het Brusselse, van zijn ex-partij. Het 
longste nummer van de Volksunie, week
blad van de partij van die naam, heeft 
«teteen alle twijfel weggenomen (...). 
Meteen zijn heel wat elementen thans 
keter gekend en kunnen we een voor-
tapig balans opmaken na de kriaü in de 

Volksunie. 
Een eerste gevolgtrekking, die we 

maken, is, dat zoals gezegd, de partij niet 
uiteenvalt, doch integendeel blok vormt 
rond de leiding. Daarover bestaat nu niet 
de minste twijfel meer. Indien het al 
het opzet geweest is van het drieman
schap Verrept - Roosens - Bourgeois de 
VU te verdelen in zgn. demokraten en 
antl-demokraten, dan mag men dus nu 
reeds zeggen, dat dit opzet is mislukt, 
omdat het VU-hoofdbestuur zij het dan 
op het nippertje, de orde in eigen rangen 
heeft hersteld en zowel tegen Brauns als 
tegen Deconinck disciplinaire maatrege
len trof, die feitelijk op een uitsluiting 
neerkomen. Mr. Deconinck heeft immers 
het spreekverbod niet nageleefd en heeft 
zich daardoor buiten zijn partij gesteld, 
terwijl dr. Marcel Braunt en zijn groep 
.< zijn taak als geëindigd baachouwt «i 

in geen geval met een eigen lijst aan de 
verkiezingen zal deelnemen >. Dr. Brauns 
schijnt dus genoegen te hebben genomen 
met de likwidatie van Deconinck en met 
de breuk tussen VU en het trio voor
noemd. Hij heeft dan stellig voldoening 
genomen met heel wat minder dan hij 
eerst eiste. Hij eiste nl. ook de huid van 
Wim Jorissen en andere < linkse > ele
menten in de VU, doch zoals we vast
stellen : de € ideologiën > leven verder 
vreedzaam naast elkaar in de schoot van 
de partij waar men ook vaststelt : 
« liever ideologiën dan ideologen >, een 
waarheid als een koe trouwens. 

Ten tweede stellen we vast, dat de 
Vlaamse Demokraten zich unfair hebben 
gedragen en van het verlangen naar een 
breed Vlaams front misbruik hebben ge
maakt, om hun persoonlijke belangen te 
dienen. Waar zal men inderdaad een 
partijleiding vinden, die bereid is aan 
een zeer kleine groep, die zich zelf op
werpt als reprezentatief, doch dat aller
minst kan bewijzen, de beste plaatsen 
op de lijst te Brussel aan te bieden, nota 
bene zonder dat deze personen lid van 
de partij hoeven te worden. Het unfaire 
van de groep Verrept blijkt o.a. uit het 
antwoord van Mik Babyion aan Mark 
Grammens, hoofdredakteur van € De 
Nieuwe >, die in een artikel gepoogd had 
de bazis van de VU tegen de leiding uit 
te spelen en vice-versa en o.a abuzievelijk 
Mik Babyion en Walter Luyten als de 
jonge aanwinsten had voorgesteld, « die 
zich gedegouteerd afkeren van de prak
tijken van de VU > in de kwestie van de 
frontvorming te Brussel. Beiden weer
leggen met klem deze insinuatie en zijn 
van mening, dat « De Nieuwe > zich aan 
unfaire praktijken heeft schuldig ge
maakt. Er wordt aan herinnerd, dat dit 
blad reeds in oktober de rezultaten van 
de VU in de raadsverkiezingen minimaH-
zeerde en geen gelegenheid liet voorbij
gaan, om de Vlaams nationale partij 
vagen uit da paa te gevea. Deae reaktic 

zal € De Nieuwe » stellig lezers kosten, 
die bedrogen zijn in hun verwachtingen 
nu ze moeten vaststellen, dat het blad 
niet boven de partijen- en fraktiestrijd 
staat, doch integendeel de persoonlijke 
belangen in de kiesstrijd van zijn beheer
ders en aktionairs dient. Het is een fout, 
die wijlen « De Linie > niet zou hebben 
begaan. 

Het valt te verwachten, dat de breuk 
met de groep Verrept niet meer zal her
steld worden. AI wat de VU nog kan 
doen, is met andere vlaamsgezinden op 
verruimde lijsten uitpakken. Hoe «zwaar
der» de namen en de faam van die per< 
sonen zullen wegen, des te meer stem
men kunnen ze verzamelen, ten detri
mente van een lijst Deconinck - Verrept • 
Roosens - Bourgeois. Deze laatsten heb
ben aangekondigd, dat ze ook buiten 
Brussel zullen pogen een Demokratisch 
Front op te richten. Men vraagt zich af, 
waarom ze zich zelf zo uitdrukkelijk als 
demokraten aankondigen ? Zijn die
genen, die zich niet zo noemen, dan geea 
demokraten ? Hoe dan ook, we mogen 
voorspellen, dat hun berekening niet zal 
uitvallen : op het radikaal Vlaamse ter
rein vaagt men geen partij weg, die zich 
reeds 10 jaar lang geduldig heeft uitge
bouwd en wier dinamiek, ondanks vele 
fouten en tekortkomingen, toch niet kan 
ontkend worden. Het is niet voldoende 
twee marsen in de hoofdstad te hebben 
mede verwezenlijkt (de groep Verrept ia 
in het geheel van deze organizatie maaf 
een minderheid geweest) om zoiets te 
willen verwezenlijken. De gedragingen 
van deze groep in het recente konflikt 
en hun vermetel opzet bewijzen, hoe 
irreëel ze denken en handelen als poli-
tiekers, Daniël Deconinck inbegrepen, 
die bovendien thans als een woordbreker 
mag beschouwd worden. Reeds heeft het 
aktiekomitee Antwerpen stelling gekozen 
tegen de Brusselse < demokraten > en 
dat bevestigt wi^ we hierboven schreven. 
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DE VOLKSUNOI 

Sinds jaren werkt de Volk.sunie in de Antwerpse Tolder in het 
belang van de door de ha\ eniulbreiding getroffen bewoners. \ oiige 
week zaterdag ging een alxaardiging \an het Polders Akfiekomil«e 
dat onder voorzitterschap staat van onze redakteur, gemeenteraads
lid Staf De Lie naar het kasteel te Laken om er een brief aan de 
koning te overhandigen. Deze brief ging uit \an de Liliose bevol
king - die binnenkort haar dorp zal moeten verlaten - en werd 
ondertekend door meer dan tweehonderd gezinshoofden, of nagenoeg 
gans de gemeente. Een beroep werd gedaan op de koning om tussen
beide te komen in het belang \ an de met onteigening en uitdrij>ing 
bedreigde Liilonaren. Op de foto bemerkt men Staf De Lie aan het 
hoofd van de afvaardiging even voor de brief door een vertegen
woordiger lan het hof in ontvangst werd genomen. 

R A A D VAN P E D A G O G E N 

Uit de woorden van Minis
t e r Van Els lande die zegde 
d a t ta l r i jke pedagogen tegen 
de vijfdagenweek zijn en d a t 
h e t ogenblik voor die he rvor 
m i n g zeker nog n ie t a a n g e 
broken is, besloot een Vlaams 
dagblad d a t de kwestie nog 
m a a r moest wach ten !!! 

In h e t lager onderwijs in 
Neder l and is de vi j fdagen
week ech te r sedert j a ren een 
feit . En a ls pedagogen be 
zwaren hebben tegen h e t o n 
derwi js van de tweede t a a l 
op de lagere school, dan 
worden die pedagogen m e t 
h u n bezwaren wandelen ge 
zonden. 

M A C H T V A N 

D E TRADIT IE ? 

D a t de Vlaamse ouders nog 
a lgemeen h e t F r a n s kiezen 
a l s tweede t a a l voor h u n k in 
d e r e n in h e t Middelbaar O n 
derwijs k a n enigszins ver 
k l a a r d worden dbor gebon
denhe id a a n t rad i t ie . Een 
a n d e r e oorzaak is ech te r h e t 
fei t d a t voor de Vlaamse k in 
d e r e n de vrije keus word t 

a fgeremd van in h e t vijfde 
s tud i e j aa r der lagere school 
waa r in h e t F r a n s als tweede 
t a a l wordt opgedrongen . Bij 
de Waalse k inde ren b e s t a a t 
die r em niet . 

De beste leer l ingen, vooral 
in de oude h u m a n i o r a , zou
den Engels moe ten leren als 
tweede t a a l en F r a n s als 
derde. 

V R I J E K E U S ? 

Hoewel de vrije keus van 
de tweede t a a l in h e t Mid
de lbaar Onderwi js officieel 
bek rach t igd is, wordt ze in 
h e t Vrije Onderwi js n i e t 
a a n v a a r d . Ook word t gezegd 
da t , in h e t Ri jksonderwi js in 
Vlaanderen , de di rekt ies in 
h e t geheim o p d r a c h t zouden 
gekregen hebben te v e r h i n 
deren d a t een lee rgang van 
Engels, als tweede t aa l , m o e t 
inger ich t worden. 

TAAL 

I n h e t (Noordneder lands ) 
« Algemeen Dagblad van 17 
februar i lazen we : 

< De Neder landse K a m e r 
van Koophande l voor België 

FANATIEK? 
Het is een oude wijsheid dal als twee 

mensen hetzelfde woord gebruiken, wei-
licht in een gelijkluidende zin, zij toch 
niet zonder meer hetzelfde zeggen. Voor
eerst zijn de mensen die het juiste woord
gebruik, zelfs in hun eigen taal, volledig 
kennen eerder zeldzaam, zodat deze 
gedeeltelijke onwetendheid al aanleiding 
is tot verkeei'd gebruik en misverstand ; 
maar bovendien heeft elk woord nog een 
gevoelswaarde, een kleur, een klank, die 
gehoord en gezien wordt door een be
paalde persoon of in een bepaalde groep. 
Wie niet goed oplet kan een woord dat 
als lof bedoeld werd, verstaan als een 
belediging ! Als twee mensen eikaars taal 
helemaal niet begrijpen kan het zelfs 
gebeuren, dat een glimlachend uitgespro
ken doodsbedreiging met dank aanvaard 
wordt ! 

In 1!KJ5 is het vanzelfsprekend, goed, 
bewonderenswaardig zelfs, lid te worden 
vaa een of andere « Fan-club ». Zich bij 
elke gelegenheid bont en blauw te laten 
stampen en duwen om «hem» of «haar» 
te zien of een handtekening vast te krij
gen. Zo heel erg is dat over het algemeen 
niet Een wijs man zou zeggen : kinde
ren moeten zich met iets bezig ho-iiden ! 
Een politieke fan-club is ons in dit land 
«niet. Een wijs man zou zeggen : kinde-
ook geen ! Want enkel de ontwikkeling 
van kind naar volwassene is normaal ; 
het omgekeerde is een zeer pijnlijk 
verval. 

Fanatiek zijn is echter in deze tijd 
totaal afkeurenswaardig. Behalve de kom-
munist, of de marxist, heeft nü niemand 
nog het recht fanatiek te zijn. Zelfs reli
gieus gelovigen, in onze gemeenschap de 
christenen, die de fundamentele punten 
van hun geloof en hun moraal ernstig 
opnemen, worden nogal vlug als fanatiek 
afgekeurd ! De tijd dat een politieke be
weging openlijk beroep durfde te doen 

op het fanatisme van haar volgelingen is, 
behalve dan voor de gelovige kommunist 
of marxistisch-linkse, zonder meer voor
bij ! 

En toch zijn er wellicht nog geti'ouwen 
in allerlei richtingen, die in hun hai't 
hun overtuiging « fanatiek > noemen, 
hun trouw is « fanatiek », wie niet « fana
tiek » partij kiest moet gewantrouwd 
worden... Dit geldt zowel voor diep ge
lovige mensen, als voor ontroerende ge
trouwe nationalisten 1 Voor hen heeft 
dit woord nog altijd een « goede > bete
kenis. Het spijtige is echter dat zij een 
« slecht » woord gebruiken voor iets 
goeds in henzelf, dat zij mét dat woord 
ook het gevaar lopen-Jiet minderwaar
dige in het fanatisme te verwerven of 
goeii te keuren. 

Want « fanatiek » zijn is iets anders 
dan : trouw zijn, diep overtuigd zijn, 
radikaal de lijn doortrekken die men in 
het leven ziet en het afwijzen van laf- • 
heid en hjpokritische halfheid. Fanatis
me sluit inderdaad redeloosheid in, gees-
tesdrijverij, enggeestigheid, verstarring, 
onbeheerste hartstocht. Fanatisme ver
blindt en alleen de aandachtig en waak-
zaaxm rond i k h kijkende mens slaagt 
er enigszins in, de werkelijkheid te zien I 

Losgeslagen, louter sceptische intellek-
tuelen in het Westen zien op naar het 
fanatiek geloof van de kommunist omdat 
zij in die exti-eme houding de vervulling 
menen te vinden van de normale mense
lijke nood aan overtuiging en zekerheid. 
Maar de ycdelijke, overtuigde mens, de 
radikale en ti'ouwe mens kan deze inner
lijke verkramping, deze verstarring en 
engheid zonder moeite missen. Hij vreest 
geen enkel inzicht, ook al zou hij zijn 
persoonlijk begrip daardoor moeten 
nuanceren ; bij alle redelijke üorg voor 
de organisatie verwerpt hij geen enkele 
persoon « fanatiek » ! Kooit heeft de 
Volksunie duidelijker haar volwassen 
vrij zijn van fanatisme bewezen dan ge
durende de laatste weken ! Trouw eu 
radikaal, maar niet fanatiek ! 

Ncnirod. 

en L u x e m b u r g nodigt ^ons 
uit , op 5 m a a r t een lezing te 
k o m e n a a n h o r e n . De brief 
w a a r i n de u i tnod ig ing is ver 
valt is — n a t u u r l i j k — in h e t 
Neder l ands gesteld. Die brief 
is onde r t ekend door de d i r ec 
t e u r van de K a m e r , die de 
goed-Vlaamse n a a m P. D e -

m e u l e n a e r e d raag t . De s p r e 
ker die ons er in word t beloofd 
is o u d - m i n i s t e r dr . J. v an 
Offelen, ook al een Vlaamse 
n a a m . De lezing word t ge
houden in Scheven ingen , d a t 
bij ons we ten in Nede r l and 
ligt. 

< Hoe ech te r lu id t de t i te l 

van de. lezing ? 
« Oü va l 'Europe V 
« Nu, n a a r de GauUe, d e n 

ken we. 
« A n d e r s h a d er vas t wel 

ges t aan : W a a r h e e n g a a n we 
m e t Eu ropa ? ». 

Ze s n a p p e n h e t d a a r dus in 
h e t Noorden ook !, 

NEEH, 
MIINHEER VERROKEN 

Jan Verroken is niet alleen de steller 
•an veel anti-Volksunie-artikelen in « De 
Ronsenaar » en C.V.P.-voIksvertegen-
woordiger voor het arrondissement Oude
naarde. Sedert enkele maanden is de h. 
Verroken eveneens een zeer bezorgd man. 

Zijn bezorgdheid - in tegenstelling met 
wat de lezer misschien denkt - gaat niet 
uit naar het behoud van zijn zetel in onze 
Kamer van Volksvertegenwoordigers. Die 
xelel is ook niet bepaald direkt in gevaar. 
Daarover dus geen hoofdbrekens. 

De bezorgdheid van de h. Verroken 
heeft daarentegen niets minder dan het 
lol van onze demokratie tot voorwerp. 
Bij het bestuderen van de verkiezingsuit
slagen van 1958 en 1961 heeft hij - terug 
In tegenstelling met wat de lezer mis
schien denkt - niet zozeer oog gehad voor 
de vooruitgang van de Volksunie en voor 
de mogelijkheid dat zulks zich zou her
halen, maar werd hij vooral getroffen 
door de soms eigenaardige gevolgen van 
de zgn. provinciale apparentering bij de 
nationale verkiezingen. 

Iedereen weet wat de provinciale appa
rentering behelst. Het is een techniek die 

er in de praktijk op neerkomt dat de 
arrondissementele lijsten van een bepaal
de partij per provincie een officiële groe
peringsverklaring afleggen, wat dan voor 
gevolg heeft dat alle uiet-gebruikte stem
men uit bepaalde arrondissementen per 
provincie in aanmerking komen voor de 
verdeling van niet rechtstreeks toege
kende zetels. Om een Oost-Vlaams voor
beeld te nemen : de VU-stemmen van bv. 
het arrondissement Dendermonde hebben 
meegeholpen aan de verkiezing van dr. 
Van Leempuflen. 

Wat viel de h. Verroken nu bijzonder 
op bij zijn studie van voornoemde ver
kiezingsuitslagen en wat deelde hij dan 
ook vlijtig mee aan de redaktie van « De 
Standaard > 1 Aan de h. Verroken vielen 
heel wat eigenaardigheden op, vooral 
inzake C.V.P.- en B.S.P.-uitslagen die met 
veel stemmen weinig zetels opleverden 
in bepaalde arrondissementen en inzake 
P.V.V.-uitslagen die met weinig steramen 
veel zetels opleverden. De eigenaardig
heden in omgekeerde richting vielen de 
h. Verroken vanzelfsprekend heel wat 
minder op en hij liet ze dus ook meestal 

onbesproken. Ook de eigenaardigheden 
in verband met Volksunie-uitslagen liet 
hij onbesproken. Want het mag dan al 
waar zijn dat hij geen prezentabel kran
ten-artikel op papier krijgt, in zijn kaart 
laat hij toch liever niet kijken... 

Want nu eens in alle ernst : wat wil de 
h. Verroken eigenlijk bereiken door de 
afschaffing van de provinciale apparen
tering ? Wil hij een demokralie waarin 
ook de minderheden nog stem in hel 
debat hebben 1 Of wil hij een demokra
tie waarin de zetels - de profijten inbe
grepen - knusjes verdeeld worden onder 
de roomse en de rode C.V.P.- en B.S.P.-
broeders, met uitsluiting van alle hier
voor hinderlijke P.V.V.- en Volksunie-
ininderheden ? 

Het antwoord is : de h. Verroken \Nil 
een C.V.P.-B.S.P.-diktatuur. En we zullen 
het bewijzen I We zullen het bewijzen 
aan de hand van het Oost-\'laams voor
beeld 1961. Vanzelfsprekend gelden -
nuilatis mutandis - de uitslagen van de 
andere provincies eveneens als voorbeeld. 

Wat waren de uitslagen - mét apparen
tering dus - in Oost-Vlaanderen bij de 
verkiezingen van 1961 voor de Kamer ? 
De C.V.P. haalde 15 zetels, de B.S.P. 9, 
de P.V.V. 4 en de Volk.sunie 2. Wat zou
den, in het stelsel dat Verroken wil, deze 
uitslagen geweest zijn ? De C.V.P. zou 18 
zetels gehaald hebben {+ 'S), de B.S.P. 9 
(s.q.), de P.V.V. 2 (— 2) en de Volksunie 
1 (— 1). Met andere woorden : 173.174 

-geldig uitgebrachte stemmen zouden in 
Oost-Vlaanderen 3 (drie I) zetels opge
leverd hebben. De h. Verroken zegt dus -
bewust of onbewust - niet de waarheid 

wanneer hij beweert (in « De Stan
daard » van 4 maart) dat zijn stelsel niet 
nadeliger zou zijn • voor de kleinere 
partijen. 

In hetzelfde artikel tracht hij te weer
leggen dat het de goedkeuring van de 
kiezer wegdraagt dat diens stem, in een 
ander arrondissement, maar voor dezelf
de parlij, toch iemand naar het Parlement 
stuurt. Hij gebruikt daarvoor het uitzon
derlijk voorbeeld van de P.V.V. in de 
arrondissementen Aalst en Oudenaarde. 
Dat zijn stelling nonsens is voor alle 
andere partijen en alle andere arrondis
sementen en provincies, past blijkbaar 
niet in ziju kraam .Hij rept er dus niet 
over. Maar of de zaak van de waarheid 
hiermee gediend is 1 

Maar wat zin heeft het eigenlijk, een 
polemiek te voeren met iemand die klaar
blijkelijk andere zaken op het oog heeft 
dan hij wil doen uitschijnen ? Trouwens 
een diskussie met Verroken over de 
kieswet kan helemaal tot niets leiden, 
want het artikel in < De Standaard > van 
4 maart laat zelfs vermoeden dat de h. 
Verroken de kieswet niet kent, alleszins 
de gemeentekieswet niet. 

Neen, mijnheer Verroken, in de val van 
uw anti-apparenleringsvoorstel trapt 
geen zinnig mens. Dat is al te doorzich
tig ! De demokralie moet inderdaad met 
nog verder de nek omgedraaid worden. 
Die is in België al kort-ademig genoeg. 
En de Verrokense operatie zou haar 
gezondheidstoestand zeker niet bevor
deren 1 

Willy Cobbaut. 
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VENSTER OP HET B U I T E N L A N D 

Uit Moskou kwam onlangs het bericht, dat de onder Stalin te
rechtgestelde partij-teoreticus Nikoldas Boekarin terug in eer 
wordt hersteld. Het bericht vermeldde niet, of een nieuwe uitgave 
wordt"overwogen van Boekarin's standaardwerk «ABC van het 
kommunisme ». Dat het internationaal kominunisme momenteel 
vóór alles behoefte heeft aan een ABC, aan een strenge en uni
versal geldende teoretische leidraad, werd nog eens duidelijk 
aangetoond door de konferentie die verleden week maandag ge- reakties te bedienen om met het to-
houden werd door afgevaardigden van negentien kommunistische verwoord « eenheid » te blijven scher-

.. . ^ _ . , , • rr ^ • j . ^^^^ ^^ zich af te sluiten van de 'RMS' 
partijen tn de Russische tegenhanger van ons etgen Hertogtnnedal: ^^^^^^ pogingen. Hij voelde zich 
het gustenhuis der Sovjet regering in de Leninheuvels nabij Moskou, daarbij gesterkt door een partij-be

sluit waarin bepaald werd dat het 
Chinees-Russisch geschil slechts be
handeld mocht worden door een kon
ferentie waarop zonder uitzondering 
alle kommunistische partijen aan
wezig zijn. Trouwens, in juni 1960 
reeds waren te Boekarest vertegen
woordigers van verschillende kommu
nistische partijen bijeengeweest en 
zij hadden destijds besloten dat de 
konflikten binnen de kommunistische 
wereld niet konden beslecht worden 
door een eenvoudige meerderheids
stemming op een Internationale bij
eenkomst, doch slechts door een 
voorafgaandelljke raadpleging van 
alle broederpartijen. 

In november van vorig jaar tracht
te Moskou het Roemeens verzet te 
ontzenuwen door een schijntoegevlng. 
Vanuit het Kremlin werd verzekerd, 
dat een bijeenkomst van de 26 kom-

Deze konferentie is een nalatertje 
van het Kroesjtsjev-bewind, een 
koekoeksei in het nest der nieuwe 
Sovjetleiders. Kroesjtsjev had sinds 
lang het plan opgevat, een groot 
kommunistlsch koncilie te Moskou 
bijeen te roepen en daar plechtig en 
unaniem een banvloek te laten uit
spreken tegen de ketters van de 
Chinese kommimlstische partij en 
haar aanhangers in Albanië, In de 
« Chinese > splinterpartijen van het 
westen en elders. Aanvankelijk zou In 
mei 1964 een voorbereidende konfe
rentie te Moskou bijeenkomen om 
dan ten laatste in de herfst van 1964 
het grote koncUle te laten bijeenroe
pen. Daarvan kwam niets In huls fen 
op 30 juli 1964 werd vanuit het 
Kremlin een nieuwe datum voorop
gesteld : 15 december voor de voor
bereidende konferentie en half 1965 
voor de eigenlijke topkonferentle. De 
val van Kroesjtsjev en de pogingen 
om met de Chinezen tot een nieuwe 
modus Vivendi te komen, kwamen de 
plannen opnieuw doorkruisen en ein
delijk Is het dan gebleven bij een zeer 
fragmentalre en een praktisch In alle 
stilte bijeengeroepen vergadering, 
waarop slechts afgevaardigden van^ 
negentien kommunistische partijen 
verschenen. De afvaardigingen waren 
daarenboven samengesteld uit figu
ren van secundaire betekenis. Van 
een auto-dafé tegen de Chinese kom-
munlsten Is daarbij weinig of geen 
spraak meer. De bijeenkomst werd 
voorzichtig omgedoopt tot een kon-
sultatleve vergadering. In een overi
gens zowat overal gangbaar politiek 
jargon wordt met « konsultatief » ge
woonlijk bedoeld een vergadering, 
waar men verre van zeker is over de 
uiteindelijke eenstemmigheid. Om 
toch nog de schijn van eenstemmig
heid hoog te houden werd bij het be
palen van de dagorde ieder stekelig 
probleem terzijde gelaten en beperk
te men zich tot de « kommunistische 
eenheid tegen de imperialistische 
agressie >. In eerste instantie was 
met die «Imperialistische agressie > 
bedoeld het Navo-bondgenootschap 
en de multilaterale Navo-kernmacht. 
Vlak voor en tijdens de konferentie 
kwamen daarbij nog de trapsgewijze 
vergeldingsmaatregelen van de V.S. 
tegenover Noord-Vletnam. De toe
stand in Zuld-Oost-Azlë vereenvou
digde de redaktle van een absoluut 
eenstemmig en eensgericht slotkom-
munikee, maar achter de krachtige 
bewoordlgen daarvan gaat het volko
men mislukken van de bijeenkomst 
ternauwernood schuil. 

Deze mislukking bleek trouwens 
reeds op de eerste dag der konferen
tie, toen de afwezigen konden worden 
geteld : in het kielzog van China wa-

fen de kommunistische partijen Van 
Noordvletnam, Noordkorea, Japan en 
Indonesië weggebleven. Azië ontbrak 
op het appèl, doch niet alleen Azië. 
Uit Europa bleef — zoals te verwach
ten — Albanië weg; er was echter 
een veel belangrijker afwezige, wiens 
wegblijven er op wijst dat de tegen
stellingen in het kommunistische 
kamp zelfs in de onmiddellijke peri
ferie van de Sovjetunie onvermin
der d-krachtig blijven voortbestaan : 
de Roemeen Gheorge Georghlu-De] 
stuurde geen delegatie naar Moskou, 

Roemenië heeft van meet af aan 
weigerachtig gestaan tegenover het 
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Initiatief van een anti-Chinese kom
munistische eenheidskonferentie. De 
Roemenen, traditionele vijanden van 
de Russen, hebben o.m. nooit het 
verlies van Bessarablë kunnen slik
ken en hun territoriale aanspraken 
op het bij de Sovjet-Unle Ingelijfd 
gebied werden reeds een paar maal 
ondersteund door duidelijke verkla
ringen van de Chinezen. Het Roe
meens verzet begon onmiddellijk na
dat Kroesjtsjev destijds voor het 
eerst zijn plannen voor het rood 
koncilie bekend maakte; sinds bijna 
een jaar heeft het Kremlin niets on
verlet gelaten om de partijgenoten te 
Boekarest tot andere Inzichten te 
brengen. 

Gheorglu-Dej verstond echter de 
kunst, zich handig van de Chinese 

munlstlsche partijen tot doel had, 
een permanente kommissie op te rich
ten, wier opdracht het zou zijn de 
broederpartijen zelfstandig te kon-
sulteren. De Roemenen trapten niet 
In de val en de officiële Albanese 
partij krant schreef : « Het is duide
lijk dat de Sovjetunie een dergelijke 
kommissie nodig heeft om, onder 
het voorwendsel dat de kommissie 
het verlangt, uitsluitend de wil van 
het Kremlin door te drijven ». Trou
wens niet alleen de Chinezen, de Al
banezen en de Roemenen pakten uit 
met bezwaren; ook de Hongaren en 
de Britten bijvoorbeeld verklaarden, 
niet veel voor een dergelijke perma
nente kommissie te voelen. De be
langrijkste kommunistische partij 
bulten het Communistisch blok — de 

Italiaanse — gaf eveneens uiting aart 
haar weigerachtigheid om het initia-i 
tlef te steunen. 

Deze voortekenen kon men te Mos-, 
kou niet langer verkeerd begrijpen 
en begin van dit jaar werd dan oolc 
bruusk het roer omgeworpen. Tn 
plaats van te blijven hameren on de 
noodzaak van ideologische eensge
zindheid, lanceerde het KremUn een 
oproep tot eenheid tegen de atoom
oorlog en het imperialisme. In het 
teken daarvan werden op 19 januari 
de staten van het Pakt van Warschau 
— de Oosteuropese tegenhanger van 
de Navo — bijeengeroepen in het 
Warschaus Radzlwilll-paleis om zich 
te beraden over een dagorde waarop 
de Navo-plannen l.v.m. de multilate
rale atoomstrijdmacht de hoofdplaats 
innamen. Ook Gheorglu-Dej was op 
het appèl verschenen en tekende het 
slotkommunlkee van de vergadering. 
Hij verzette zich echter tegen de 
Russische pogingen om tijdens deze 
bljeenkcanst een anti-Chinees een-
heldsfront te vormen en hij maakte 
van zijn opvattingen geen geheim. In 
€ Sein tela », orgaan van de Roemeen
se kommunistische partij, werd trou
wens nauwelijks aandacht aan de 
bijeenkomst geschonken. 

Het moet naar aanleiding van dit 
voortdurend Roemeens verzet ge
weest zijn, dat premier Alexej Kossy-
gin dan een poging ondernam ®m de 
pozitle van de Sovjet-Unfe in Azië te 
versterken en zich daar de bondge
noten te zoeken die hij In Oost-Eu
ropa niet vond. De Noord-Vietname-
zen en de Noord-Koreanen toonden 
zich inderdaad bereid, een delegatie 
te sturen naar de maart-bijeenkomst 
te Moskou. Ze stelden daarbij echter 
een voorwaarde, die meteen alles 
weer op losse schroeven zette : zij 
zouden slechts naar Moskou komen, 
voor zover de Roemenen aanwezig 
zouden zijn. En in Boekarest bleef 
naen beleefd maar hardnekkig wei
geren ! 

Meteen was definitief de teerling 
geworpen : in laatste instantie werd-
de vergadering te Moskou omgedoopt 
tot een « konsultatieve bijeenkomst >. 
Slechts 19 van de 26 kommunistische 
partijen verschenen op het appèl; het 
Kremlln was over dit uiteindelijk 
rezultaat zo ontgoocheld, dat de bij
eenkomst in alle stilte werd afge
handeld en dat de Sovj et-pers er 
nauwelijks aandacht aan besteedde. 
In plaats van een auto-dafé tegen de 
Chinezen kwam een < eenstemmige » 
maar weinig terzake doende verkla
ring over de Amerikaanse agressie in 
Noord-Vietnam uit de bus. 

Maar nóg geeft Moskou de hoop 
niet op, eenmaal terug zijn onom.-
streden plaats als Mekka van het 
wereldkommunisme weer in te ne
men. Deze week werd vanuit Moskou 
opnieuw een oproep gedaan om bin
nen afzienbare tijd een konsultatieve 
vergadering bijeen te roepwi die — 
nog maar eens ! — als opdracht zou 
hebben, het grote rode koncilie voor 
te bereiden. Het ziet er echter naar 
uit, dat het nog wel een tijdje blJ 
vrome wensen zal bhjven. 

Toon van Overstraeten 
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' ' We zullen deze boter -

hammen eerlijk delen 

Begin februari was het dertig jaar geleden dat de grootste industrieel die Vlaan
deren ooit heeft gekend, de bouwer — vanaf de grondvesten — van een wereld-
nijverheid, een sociaalvoelend mens in de echte zin van het woord en een Vla
ming metterdaad, overleed. Lieven Gevaert, stichter van een der grootste foto
grafische nijverheden ter wereld, was toen zeven en zestig jaar oud. Zijn begra
fenis, die op 6 februari 1935 plaatsvond te Antwerpen, was een koninklijke be
grafenis die bijgewoond werd door duizenden uit gans Vlaanderen, gaande van 
de eenvoudige arbeider tot de Vlaamse leden van de regering. De bladen uit 
die tijd vermelden hoe honderden mensen stil weenden toen het stoffelijk over
schot een laatste maal de Gevaertfabrieken werd binnengedragen, midden de 
duizenden werklieden, terwijl de Gevaert-harmonie de Vlaamse Leeuw uitvoerde. 

Lieven Gevaert werd. geboren te 
Antwerpen op 28 maart 1868. Zijn 
vader was er gevestigd als vergulder 
en inlijster, in de buurt van de aloude 
drukkerij Plantijn, in het stadsge
deelte waar alles deed terugdenken 
aan roemrijke eeuwen, aan voorspoed 
en nijvere handel. Maar vader Ge
vaert stierf reeds zeer jong : hij was 
amper in zijn een en dertigste levens-
Jaar. Lieven zelf had hem nooit ge
kend, hij was zelf drie jaar oud toen 
hij met zijn moeder — die het kleine 
werkhuis bleef beheren — achter

mand Segers van zijn plannen wist te 
overtuigen — overgegaan tot de op
richting van een vennootschap «L. 
Gevaert en Cie » met een kapitaal 
van 20.000 fr. De afgeleverde produk-
ten werden alsmaardoor verbeterd en 
hun kwaliteit was zodanig dat ook 
in het buitenland naam werd ge
maakt. In 1895 werd een vertegen
woordiger naar Parijs gestuurd om 
er het eerste bijhuis op te richten 
en weldra bestreek Gevaert de gehele 
Franse markt 

En steeds maar werkte Lieven Ge-

LIEVEN GEVAERT 
bleef. Reeds vanaf zijn twaalfde j9,ar 
kwam Lieven in het inlijstersbedrijf, 
maar onverdroten bleef hij studeren, 
vooral scheikunde en later deed hij 
ook middelbaar onderwijs in het 
Klein-Seminarie te Hoogstraten. 

Hij begon proeven te doen met de 
fotografie die toen in haar kinder
schoenen stond, hierin bijgestaan 
door een assistent uit de ouderlijke 
winkel en ook gesteund door zijn 
moeder die steeds een grote houvast 
zou blijven voor de jonge Gevaert, 
gans haar leven door. In zijn weini
ge vrije uren studeerde Lieven bo
vendien verschillende talen : Engels, 
Duits, Frans... en in 1890, op 22-jari-
ge leeftijd, vestigde hij zich als foto
graaf te Antwerpen. 

fotopapier 
Reeds het volgende jaar kwam er 

een leerjongen in het atelier; het is 
Hendrik Kuypers die op dat ogenblik 
16 jaar oud was en het later tot al
gemeen technisch direkteur zou 
brengen. Tot dan toe werd in de fo
tografie op porcelein gewerkt, maar 
Gevaert zat dag en nacht te zoeken 
naar andere middelen. Met een onge
looflijke taaiheid, vindingrijkheid en 
werkkracht nam de jonge fotograaf 
proeven en eksperimenten totdat hij 
er in slaagde zelf fotopapier te ver
vaardigen, eerst met de hand op 
houten ramen die te drogen werden 
gehangen aan de muren van het 
kleine werkhuis, later op een zelf
gemaakte houten machine die half-
automatisch werkte. De bestellingen 
namen toe, het werkatelier draaide 
op volle toeren en weldra was een 
uitbreiding noodzakelijk. 

Intussen had hij twee helpers te 
werk gesteld, maar ook hier diende 
ïï)oedig naar andere krachten uitge
zien. De kleine werkplaats werd om
gevormd tot een eerste fabriek met 
twee werkruimten van ieder 60 vier
kante meter. 

Op 28 juni 1894 werd — nadat Ge
vaert de klaarziende zakenman Ar-

vaert aan nieuwe uitvindingen, kwa
men er nieuwe soorten fotografisch 
papier uit zijn fabriek en groeide de 
onderneming. Meer personeel werd 
aangeworven; in 1904 werd de eerste 
steen gelegd van nieuwe gebouwen 
op een terrein van 20.000 m^ te Mort-
sel waar de fabrieken nog steeds ge
vestigd zijn. Er waren op dat ogen
blik reeds 90 tewerkgestelden irj de 
Gevaertfabrieken waaronder ervaren 
scheikundigen. 

Van dan af ging de verkoop en de 
uitbreiding steeds maar in stijgende 
lijn : in 1906 eerste prijs op een in
ternationale tentoonstelling, oprich' 
ting van bij huizen in Milaan en zelfs 
in Moskou, in 1913 oprichting van 
een bijhuis te Buenos Aires en in 
1914 een ander te Rio de Janeiro. 

Intussen werd het kapitaal van de 
firma herhaaldelijk verhoogd en in 
1909 bedroeg het reeds 1 miljoen fr, 
wat Gevaert in staat stelde de studie 
van de fabrikatie van platen en rol-
films te beginnen. Wanneer de eerste 
wereldoorlog uitbrak vervaardigden 
de — intussen nog uitgebreide — fa

brieken alle mogelijke fotografisch 
papier, chemische produkten nodig 
bij fotografische bewerkingen en be
stond er een goed georganiseerde 
verkoopdienst met bijhuizen en op
slagplaatsen in de voornaamste ste
den van Europa en ook in Zuid-Ame
rika. 
, Na de wereldoorlog werd onmiddel
lijk weer van wal gestoken, de ge
bouwen weerom vergroot, nieuwe bij
gebouwd en de uitrusting verbeterd. 
Nieuwe moderne machines, waarvan 
er verschillende door Lieven Gevaert 
zelf werden ontworpen, werden in 
gebruik genomen. De oprichter van 
het eens onooglijke bedrijfje werd nu 
bijgestaan door een leger medewer
kers, bekwame technici en ingenieurs. 
De produktie van celuloid werd aan
gevat, de firma omgevormd tot een 
naamloze venootschap en het kapi
taal verhoogd tot 15 miljoen frank. 

Vanaf 1923 werden rolfilms ver
vaardigd, spoedig gevolgd door de 
fabrikatie van studio- en kinefilms. 
In 1928 wordt de bazis gelegd van 
een fabriek te Heult je waar nitro

cellulose wordt gemaakt. Gevaert 
zorgde er intussen voor dat zijn fa
brieken in eigen grondstoffen konden 
voorzien en dat de uitbatingsmeto-
den, alsmede de kaders aanzienlijk 
verbeterd werden. Heel zijn leven 
stond hij in de bres voor zijn bedrijf' 
en wist hij door zijn wilskracht en 
zijn werkdadigheid een voorbeeld tes 
stellen voor al zijn medewerkers. Al 
te vroeg stierf deze uitzonderlijk be
gaafde man op 2 februari 1935. 

Lieven Gevaert en zijn werk vor
men één geheel, zij zijn niet te schei-, 
den. Door de grote verantwoordelijke 
heden die hij reeds zeer jong te dra-* 
gen kreeg, werd zijn karakter ge-
jstaald. Hij is een man geweest met 
een ongelooflijke wilskracht. Zij die 
hem gekend hebben beschrijven hem 
als een streng .zwijgzaam maar be
minnelijk mens. Een buitengewoon 
verstandig mens met de uitzonder-* 
lijke gave alle problemen met eeö 
verbijsterend gemak te doorzien en 
ze op te lossen. Zijn bevelen waren 
steeds precies, maar ze werden — 
evenals zijn beslissingen — getroffen 
na wijs beraad en na het inwinnen 
van adviezen van medewerkers. 

Gevaert is echter niet alleen een 
uiterst begaafde nijveraar en een 
goede zakenman geweest, hij gaf bo^ 
vendien de getuigenis van een vooi; 
zijn tijd bijna ongelooflijk aandoen-* 
de sociaalvoelendheid. Reeds in 1903 
richtte hij een maatschappij van 
onderlinge bijstand op, een komple-
te mutualiteit die beheerd werd door 
afgevaardigden van het personee. 

De vereniging beoogde de arbeiden^ 
de leden een dagelijkse schadeloos-* 
stelling te verlenen m geval van ar--
beidsonbekwaamheid door ziekte of 
ongeval veroorzaakt. Bovendien werd 
het de leden mogelijk gemaakt door 
het samenbrengen van spaargelden 
een kolenvoorraad voor de winter aan 
te leggen, terwijl de gehuwden een 
kapitaal verzekerd kregen dat lnge-« 
val van overlijden uitkeerbaar was 
aan de naastbestaanden. De cntera 
van deze mutualiteit spreken voor 
zichzelf : van een bedrag van 98.000 
fr uitgekeerd in, 1926 alleen reeds in-i 
zake ziekte- en ongevallenverzekering 
gaat het stelselmatig de hoogte üi 
om einde 1931 de voor die tijd aan-* 
zienlijke som van 252.000 fr te berei-* 
ken. Buitendien werd sinds 1926 een 
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eigen herstellingsoord te Averbode 
door de fabriek ter beschikking ge-
Bteld, waar genezenden een kuur 
midden de dennenbossen konden 

iet zal wellicht grote verbazing 
wekken — vermits men dit ook nu 
nog maar zeer sporadisch aantreft — 
maar reeds in 1894, vanaf het ont
s taan der onderneming voorzag Lie
ven Gevaert in een deelname door 
he t personeel aan de winst der onder
neming. Van bij het begin werd 10 % 
van de netto-bedrijfswinst ter ver
deling aan het personeel toegekend. 

Als goed Kristen en als overtuigd 
Vlaming — zo vermelden de biogra
fen uit de tijd van voor de tweede 
wereldoorlog — wilde Gevaert ook de 
volksaangroei in de hand werken. 
Voor de gehuwde arbeiders en bedien
den die een zware gezinslast te dra
gen hadden trof hij bijzonder maa t 
regelen. Tijdens de ontwikkelingsja
ren van het bedrijf reeds kon men 
een verschil in lonen opmerken tus
sen gehuwde of ongehuwde tewerk-
gestelden van dezelfde kategorie. La
ter — in 1923 — werd een sisteem 
van kindertoeslag of familievergoe
ding ontworpen en doorgevoerd. De 
(fabriek zelf verzekerde op eigen 
houtje een vergoeding voor de ge
zinslast alnaargelang het fiantal kin
deren, dit tot de ouderdom van veer
tien jaar werd bereikt. De driemaan
delijkse uitkeringen bedroegen in 
1923 : 30 fr voor 1 kind en opgaande 
tot 415 fr voor tien kinderen. Belang
wekkend is het wellicht te vermelden 
dat in het begin van het jaar 1925 
er 945 kinderen, verdeeld over 486 
gezinnen waren, wat een gemiddelde 
geeft van ongeveer twee kinderen 
per gezin, die van de kinderbijslag 
genoten. 

Rond de jaren 1921 werd buiten
dien ook een pensioenregeling ge
troffen voor weduwen en wezen van 
afgestorven personeelsleden. Mits de 
betrokkene vijf jaar in dienst van de 
fabriek was en zonder enige vooraf-
gaandelijke storting, werd 'n pensioen 
uitbetaald aan de weduwe van de 
overleden werknemer, berekend vol
gens het jaarloon en afgestemd op 
de gezinslast. 

Sinds de invoering der bedrijfsbe-
lasting, nam de fabriek ook deze 
uitgave voor alle bedienden en ar
beiders voor haar rekening. Dat dit 
geen peulschil was kan afgeleid wor
den uit het bedrag in 1920 betaald en 
dat bijna vier miljoen omvatte. Toen 
de ekonomische krisisjaren in 1935 
begonnen, zag Gevaert zich verplicht 
deze tegemoetkoming enigzins te be
perken, maar dan niet voor de minst-
bedeelden want de regeling hield 
slechts op voor hen die meer dan 
2000 fr per maand verdienden . 

Ook tijdens de jaren van neergang 
— zoals tijdens de oorlog 14-18 bleef 
Lieven Gevaert om zijn personeel 
bekommerd. Volgende staaltjes zul
len dit onderstrepen. De vrouw van 
elke werknemer die soldaat moest 
worden, werd gedurende de vier oor
logsjaren, één vierde van het loon 
dat door de man verdiend werd. ver
der uitbetaald. Zieken werden koste
loos bijgestaan door de geneeskundige 
dienst. Zwakke kinderen werden kos
teloos naar Nederland gezonden voor 
een zes weken durende herstellings-
kuur. Behoeftige ouders van soldaten-
werknemers werden bijgestaan zowel 
geldelijk als stoffelijk, want Gevaert 
liet in zijn fabriek die haast niet 
meer draaide, een klompenmakerij en 
een schoenmakerij inrichten. Ook 
voedsel werd verstrekt, zo o.m. gratis-
middagmalen aan personeelsleden en 
hun gezin. Braakliggende terreinen 
werden op last van Lieven Gevaert 
omgespit om er groenten en aardap
pelen voor de werknemers op te kun
nen winnen. Uit dit alles blijkt dus 
wel overduidelijk welk een sociaal-
voelend man Gevaert geweest is en 
hoe hij zelfs ver op zijn tijd vooruit 
ging 

Daarbij ging het hem niet alleen 
om stoffelijk belang van zijn men-
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sen, ook het geestelijke nam hij ter 
harte. Hij liet in zijn bedrijf een 
reusachtige boekerij inrichten waar 
zowel vakboeken als letterkundige 
werken een onderkomen vonden, ge

heel kosteloos ter beschikking van het 
personeel. Rond de jaren 1914 richtte 
hij ook onderwijs in in zijn bedrijf : 
tijdens avondlessen gaven gediplo
meerde onderwijzers lessen in wis
kunde, Nederlands en spraakleer, 
waarvoor Gevaert een bijzondere 
liefde koesterde. 

Want Lieven Gevaert was boven 
alles eerst en vooral Vlaming, over
tuigd en vastberaden. Reeds voor de 
eerste wereldoorlog speelde hij een 
vooraanstaande rol in het «Vlaams 
Handelsverbond» dat onder voorzit
terschap stond van Leo Meert en 
waarvan Lieven Gevaert het onder-
voorzitterschap waarnam. In 1913 
werd door dit verbond ter gelegenheid 
van de grote tentoonstelling te Gent 
een bros jure verspreid op een half 
miljoen eksemplaren om de erken
ning van onze taal te eisen op deze 
tentoonstelling. Zoals men ziet is er 
niets nieuws onder de zon. 

De opvolger van het Vlaams han
delsverbond werd het Vlaams Ekono-
misch Verbond dat op 11 april 1926 
te Gent werd gesticht met als voor
zitter Lieven Gevaert. Rond dit ver
bond schaarde zich alles wat naam 
had in de toenmalige Vlaamse han
del, nijverheid en financiën. In zijn 
eerste redevoering gaf hij onder meer 
volgende beginselverklaringen : « Wij 
moeten het bewustzijn hebben dat 
het organisme dat we heden in leven 
roepen, iets degelijks en ernstigs be
hoeft te zijn, iets dat wezenlijk zal 
medehelpen tot de zedelijke en stof
felijke ontvoogding van ons volk. 
Daarom dient het doel, dat wij be
ogen, wel omschreven te worden. Wij 
wensen dat onze taal in het zaken
leven de plaats beklede, die haar van 
rechtswege toekomt en dat de ekono
mische macht die vooralsnog groten
deels in de handen onzer tegenstre-

Twee jaar na de stichting — in 
1928 — organiseerde het V.E.V. on
der zijn stuwing een eerste Vlaamse 
jaarbeurs, die een machtsvertoon 
was van de toenmalige Vlaamse eko-
nomie en een getuigenis was van het 
geen (zoals Gevaert het wenste) kon 
bereikt worden wanneer de Vlamin
gen eendrachtig en eensgezind sa-

JAAR GELEDEN STIERF 
VLAAMSE INDUSTRIEEL 

vers berust, stilaan maar zeker over
genomen worde door doelbewuste 
Vlaamsgezinden, die haar zullen 
aanwenden tot heropbeuring en ver
steviging van ons volksbestaan ». 

menwerkten. Lieven Gevaert nam in 
het raam van het V.E.V. nog andere 
talloze initiatieven als de aktie voor 
de vervlaamsing van d e ' handels
rechtbanken, de aktie voor de herop
leving van de Vlaamse tekstielnij ver
heid, enz... 

Vlaming 
Er bestond in zijn tijd geen 

Vlaamse kulturele onderneming of ze 
werd door Gevaert gesteund Boven
dien stichtte hij allerlei verenigingen 
en instellingen die konden bijdragen 
tot de kulturele ontwikkeling van de 
Vlaamse massa. Hij was de grote 
stuwkracht in de Katolieke Vlaamse 
Schoolbond, hij was beheerder van 
de Vlaamse leergangen te Leuven, 
hij stichtte verschillende onderwijs
instellingen waaronder de bekende 
scholen St Lutgardis en Sint Lievens-
kollege, door de jaren heen trouw 
gebleven aan de idealen van hun 
stichter en vormers van mensen met 
een echte Vlaamse overtuiging. 

Lieven Gevaert was een uitzonder
lijke man, een groot industrieel die 
een van de weinige Vlaamse wereld-
nijverheden wist op te bouwen van 
aan de grond, een groot zakenman 
tegelijkertijd maar iemand die blijk 
gaf van een verrassende sociaalvoe-
lendheid. Tenslotte een Vlaming die 
zijn overtuiging nooit onder stoelen 
of banken stak, die deze overtuiging 
vastlegde in een reeks onderrichtin
gen voor zijn medewerkers, opdat ze 
ook zouden blijven voortleven na zijn 
dood (getuige daarvan, de voorschrif
ten die hij gaf inzake het taalgebruik 
bij zijn onderneming). Gevaert was 
een Vlaming waaraan velen — ook 
nu nog — een les konden nemen. 

Staf De Lie. 
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KRONIEK 

DER LOON- EN 
WEDDETREKKENDEN 

Zowel arbeiders, bedienden als patroons hebben er belang bij, hun juiste 
rechten en plichten te kennen. 
Op 6 juli 1964 kwam een wet op de zondagsrust en op 15 juli 1964 een wet op 
de arbeidsduur, die beide van 1 februari 1965 van toepassing zijn. De voor
naamste bepalingen volgen hierna. 

De arbeidsduur mag niet méér be
lopen dan acht uur per dag of 45 
uren per week. De arbeidsuren zijn 
begrepen tussen 6 en 20 uur. Dit zijn 
de grondregels. 

Deze grenzen kunnen verminderd 
worden door het bevoegd paritair 
komitee of door de koning. Vermin
deringen van arbeidsduur mogen 
geen vermindering van loon mee
brengen. 

Zo bestaat thans reeds de 40-uren 
week voor de diamantnijverheid en 
voor bedrijven waar in ongezonde, ge
vaarlijke of lastige voorwaarden 
dient gewerkt. 

De bijzonderste kategorieën die 
Van de bescherming van deze wet 
uitgesloten worden, zijn : de perso
nen in openbare dienst, de dienst
boden, de huisarbeiders, de handels
vertegenwoordigers, de personen die 
werken in een familie-onderneming 
of in een fooronderneming, het va
rend personeel in de visserij en het 
luchtvervoer, de dokters, tandartsen, 
apotekers en hun stagiairs. 

De afwijkingen op deze wet zijn 
natuurlijk betrekkelijk talrijk. Voor 
sommige dient een toelating ver
leend, voor andere is dit niet ver
eist. 

Zo worden volgende afwijkingen 
automatisch toegelaten : 
— de dagelijkse grens mag op 9 uur 
worden gebracht indien per week een 
halve, een hele of meer dan een 
rustdag behalve 'de zondag wordt ge
geven ; 
— voor para-medisch personeel e.d. 
kan de wekelijkse arbeidsduur onre
gelmatig worden verdeeld over de 
verschillende dagen; 
— bij arbeidsindeling per ploeg mo
gen meer dan 8 uur per dag en 45 
uur per week worden gewerkt, op 
voorwaarde dat het maximum van 10 
uur per dag niet wordt overschreden 
en dat de gi liddelde arbeidsduur, 
gerekend over vier weken, de nor
male grenzen niet overschrijdt; 
— voor werken waarvan de aard 
zulks vereist, mag langer gewerkt 
werden, op voorwaarde dat de grens 
van 52 uur per week niet wordt over
schreden, berekend over minstens 3 
en hoogstens ^ weken; 
— voor het opmaken van balans en 
Inventaris mogen de normale gren
zen gedurende maximum 7 dagen per 
Jaar worden overschreden; 

— in gevallen van dringende nood
zaak (herstellingen, ongeval, onvoor
ziene gebeurtenissen) mogen de gren
zen overschreden worden voor zover 
dit noodzakelijk is; 
— ten slotte mogen sommige kate
gorieën van werknemers voor 6 uur 
en na 20 uup werken, bv. personeel 

werk niet nauwkeurig kan worden 
bepaald. 

De grenzen mogen overschreden 
worden gedurende 13 weken per ka
lenderjaar. 
Bij afwijking mag in ieder geval de 
arbeidsduur van 11 uur per dag niet 
worden overschreden. De enige uit
zondering is de arbeid, veroorzaakt 
door dringende en onvoorziene nood
zakelijkheid. 

In sommige gevallen wordt een 
vergeldend verloif verleend bij over
schrijding van de vastgestelde gren
zen, ofwel wordt een loon voor over
uren betaald. Dit laatste moet min
stens 25 % hoger zijn dan het gewo
ne loon. 50 % voor overschrijding 
met minstens 2 uren van de dage
lijkse of wekelijkse grens, 100 % voor 
overuren op zondagen of betaalde 
feestdagen. 

De grondregel luidt hier, dat de 
werkgevers geen personeel mogen te-
werkstellen op zondag. Ook hier zijn 
van deze bescherming zekere katego
rieën uitgesloten; het zijn dezelfde 
als vermeld bij de wetgeving op de 
arbeidsduur, behalve de handelsver
tegenwoordigers. Ook dienen hier nog 
vernoemd de personen die in onder
wijsinstellingen werken. 

De afwijkingen zijn ook hier vrij 
talrijk. Bij deze waarvoor geen toe-

noodzakelijk in landbouwonderne-
mingen, film en T.V.-bedrijven; 
— de deelneming aan manifestaties 
zoals markten. Jaarbeurzen, brade-i 
rijen, tentoonstellingen e.d.; 
— de werknemers van andere klein
handelszaken dan hiervoor bedoeld 
mogen tewerk gesteld worden op éon-
dag van 8 tot 12 uur. In toeristische^ 
centra mogen kleinhandelszaken en 
kapperssalons openhouden 's zondaga 
van Pasen tot 30 september. 

Een bijzondere toelating kan ver-( 
leend worden door de koning voor de 
arbeid op de ganse of een gedeelte 
van de zondag, voor sommige katego
rieën van bedrijven die hiervoor niet 
werden vermeld. De koning kan ooK 
werkgevers machtigen 12 maal per 
Jaar te laten werken op zondagen In 
bedrijven die slechts gedurende een 
gedeelte van het jaar werken of die 
in openlucht worden uitgeoefend en 
waarbij de arbeid kan worden beïn
vloed door slecht weder. 

Er dient opgemerkt dat de afwij-" 
kingen niet gelden voor jongens bene-« 
den de 16 jaar, noch voor vrouwen" 
van minder dan 21 jaar. Voor deze 
laatste kategorie kan de koning noch
tans machtiging verlenen zekere 
werken die niet kunnen uitgesteld of 
onderbroken worden te laten uitvoer 
ren. 

Sommige werknemers hebben rechC 

in hotels en restaurants, drankslij
terijen, schouwspelondernemingen, 
bij de verkoop van benzine, in ener
giebedrijven, bakkerijen, filmbedrij
ven e.d. bedrijven waar snel-bederf-
bare waren worden verhandeld. 

Anderzijds kunnen afwijkingen zo
als gezegd worden toegestaan mits 
toelating door de koning, voor voor
bereidende werken (vervoer, laden en 
lossen), in bedrijven waar de ver
werkte stoffen snel kunnen ontaar
den, en waar de tijd nodig voor het 

lating vereist is, kunnen vooral ver
meld worden : 
— werken van onderhoud, schoon
maak, dringende herstellingen of 
werken om beschadiging te voorko
men en de regelmatige hervatting 
van het bedrijf te waarborgen; 
— in bepaalde bedrijven zoals voe
dingszaken, h o t e l s , restaurants, 
drankslijterijen, verhuringsbedrij ven, 
badhuizen, dagbladondernemingen, 
energiebedrijven, vervoerbedrijven, 
lossen en laden in havens, de arbeid 

op inhaalrust wanneer ze 's zondags 
tewerkgesteld werden. Deze wordt 
verleend gedurende de zes dagen die 
op de bewuste zondag volgen. De in
haalrust beloopt een halve dag in
dien de zondagsarbeid 4 Tiur of min
der heeft geduurd; een volle dag in
dien meer dan 4 uur werd gewerkt op 
zondag. Afwijkingen kunnen toege
staan worden. 

E. Slosse 
Voorzitter 

V.U.-Studiedienst 

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

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

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

200 SPECIALISTEN 
— RUIMSTE FINANCIERING EN WEERGA

LOZE SERVICE. 

WILRIJK, PRINS BOUDEWIJNLAAN, 3 0 . TEl. 49JT.30 
ANTWERPEN, SCHUnERSHOFSTRAAT. 1 * . TEl. 32.92.18 
CENT. ONOERBERGEN, 43. TEL. (09) 25.19.23 
CENK. MOLENSTRAAT, 39. TEL (OU) S i M 2 

1 
RIJKSTE GRONDENKEUS VOOR EEN
GEZINSWONINGEN EN HALVE VIL
LA'S TE ANTWERPEN - GENT - GENK 
EN HUN RANDGEMEENTEN 
VERKAVELINGEN TE: EDEGEM . 
MORTSEL • DESTELBERGEN . KON-
TICH - GENK - SCHOTEN e.a. 
GEEN SERIEBOUW ! STEEDS ORIGI
NELE ONTWERPEN VOLGENS UW 
WENSEN, EISEN EN PERSOONLIJK
HEID. 

WIJ BOUWEN OOK OP UW 
GROND! 

BON 
1 Bouwfijdingen 
j Home building blad van hef 
I Algemeen Bouwbedrijf Kunnen \ 
: Deze bon behoorlijk ingevuld en ons j 
: teruggestuurd geert recht op grotïs: 
• iaarobonnemenf. 

È Naam : . . — • • » . . — . . « . « « . « — ; 

: Adres: j 

: Handtekening : : 
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KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KULTUUR «KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KULTUUR 

LITERAIR VRAAGGESPREK MET WARD HERMANS OVER 

" H E T LAND VAN O N A N " 
LITERAIR VRAAGGESPREK MET WARI 

" H E T LAND VA 
Onze lezers herinneren zich nog het groot succes van « Jan van Gent » met zijn 
derde druk binnen het eerste jaar, succes dat « De Periscoop » toen een sociolo
gisch verschijsel noemde. Wij spraken met Ward Hermans bij een zijner vele 
voordrachten over zijn werk. Ward Hermans vond het te vroeg om zich uit te 
spreken over het succes van « Het Land van Onan », maar koestert ook voor dit 
boek de beste hoop. Er werd hem zelfs van de meest onverwachte zijde — « De 
Stem », orgaan der protestanten in België door de pen van de leider der synodale 
directie — geluk gewenst met de moed om dat hete ijzer (het strafstelsel in ons 
land) op die manier aan te pakken. Ward Hermans vond het des te interessan
ter, daar deze 'stem van de evangelische kerk hem om te beginnen kapittelde 
vanwege zijn politiek verleden, maar daarom hem niet de eerlijke en gunstige 
kritiek wilde onthouden voor dit boek, dat voor velen een bron van ergernis 
moet zijn, zoals de « Gazet van Antwerpen » en « 't Pallieterke » verzekeren. 

Wij wilden weten waar de T.V. 
bleef met « Het land van Onan » in het 
programma « Vergeet niet te lezen ». 
Het antwoord liet op zich niet wachten. 

Wie anti-konformist is, krijgt daar 
geen kans. Vanwege de konfoi-misten 
die dat cenakel bevolken. Onderwer
pen als «Jan van Gent » en « Het 
Land van Onan » zijn voor deze jagers 
van staats- en andere prijzen taboe. 
Zij doen zoals sommige grote uitge
vers : hun markt monopolizeren om 
dan, aan de hand van verdachte sta
tistieken, bestsellers te fabriceren. 

Nochtans was uw eerste boek, vol
gens de Standaard-boekenenquête di
rect na Godfried Bomans, toch ook als 
bestseller gekatalogeerd ? 

Dat kon toen moeilijk anders van
wege het opvallend succes op de boe
kenbeurs zelf. Maar hoeveel lezers 
hebben bij de uitgeverij van mijn 
boek en bij de boekhandel moeten na
vragen, omdat het boek soms weken
lang niet te kopen was. Hoe kan men 
daar dan een eerlijke statistiek op 
bouwen ? Wat speciaal de T.V. betreft: 
die schreven dat ze te veel boeken ter 

. bespreking hadden, zodat ze aan « Jan 

Hoewel het boek zijn zwakheden 
heeft, vooral naar het einde toe lijkt 
het of dit meer dan • 500 bladzijden 
lange verhaal over een Amerikaanse 
familie : vader, dochter en zoon en 
diens vriend •— ook de auteur is be
ginnen te vermoeien, tock staat deze 
roman, met zijn uitgebreidheid zo
wel in de tijd (een dertigtal jaren) als 
in de figuratie (benevens de dochter 
en de drie mannen treden nog ontel
bare nevenfiguren op) niet zo maar 
in het rijtje der talrijke Amerikaanse 
«produkties » die ons al dan niet in 
vertaling, bereikten, en die elk over
zicht van de moderne Amerikaanse li
teratuur zo lastig maken, omdat men 
zich eerst een weg moet banen door 
een jungle van bedrukt papier, die ons 
omzuigt — en waarin wij zowel rijp 
en groen, literatuur als lektuur en ont
spanningsroman, goed en slecht, min
derwaardige kwaliteit als beloftevol 
debuut en gerijpt talent ontmoeten. 

Wie in Bourjaily's « Confessions of a 
Spent Youth» een ontwikkelings- of 
schelmenroman verwacht, als Saul 
Bellow's « Adventures of Augie March » 
komt bedrogen uit. Het boek is veel
eer een samenvoeging van gedeeltelijk 
op-zichzelf-staande verhalen en episo
den — en verscheidene ervan versche
nen ook als zodanig o.m. in «The 

van Gent » niet toekwamen ! Al werden 
dan nog zoveel eendagsvliegen bespro
ken, die het bij één druk lieten. Dat 
zegt voldoende. Geen gemener cen
suur dan die haar naam niet durft 
noemen. 

Heeft « Jan van Gent » ook slechte 
kritiek gehad ? 

Eén 1 Die van « De Linie ». Maar die 
krant stierf spoedig daarna... En de 
zogenaamde linksen, die vaak de lite
ratuur met politiek verwarren, zwegen 
het gewoon dood. Maar het leeft niet
temin en wordt nog steeds goed ver
kocht. Dat pleit voor het « sociologisch 
verschijnsel ». En tegen de averechtse 
kritiek ! 

U citeerde Nadeaus «A bas Ie ro
man », kennelijk daarmee instemmend. 
Wat zou de literatuur echter beginnen 
zonder roman ? 

Zich oriënteren naar het « document 
humain ». Daar ligt een onuitputtelij
ke bron. Het leed, het drama van mil
joenen ! Doch dan zonder partisane 
hartstocht, zonder de neiging om het 
beest in de mens wakker te roepen. 
Heeft onze tijd, onze deemsterende 
beschaving, iets nog meer nodig dan 

New Yorker» in « Esquire» en in 
« Transatlantic Review ». Dit schaadt 
wel aan het evenwicht en aan de een
heid van een boek, dat dan toch als 
roman is bedoeld. Daai'enboven heeft 
het oorlogsgebeuren een te grote plaats 
in het geheel : niet dat de omvang van 
het « oorlogsgedeelte » te groot zou 
zijn, maar het blijft te zeer oppervlak
kig, te weinig dat wat de titel zegt en 
wat men ook van de letterkundige ver
wacht : verwerkte, en niet alleen ge
registreerde ervaring. 

Of de held van Bourjaily de verge
lijking zal kunnen ondergaan met 
Wolfe's Eugene Gant, met Heming
way's Nick Adams of met James Jo
nes' Prewitt — zoals de New York 
Herald Tribune schreef — betwijfelen 
wij. Wie «The Violated. » eerst las, 
had in de « Confessions » iets van de
zelfde brede epische gestalte verwacht. 

« Confessions of a Spent -Youth » 
blijft niettemin een boek dat uitsteekt 
boven hetgeen ons in grote kwantiteit 
in pocket bereikt vanuit Amerika. En 
Vance Bourjaily verdient zeker meer 
aandacht dan sommige met zoveel 
reklame naar voren gebrachte namen. 

Vance Bourjaily : « Confessions of a 
Spent Youth » - Corgi Books, London 
- Sh. 5. 

dat ? Wat heeft men aan al de egocen
trische romans die piekeren over ei
gen zonden en laboreren aan freudiaan
se kompleksen, waarbij Freud zelf 
meestal wordt vermoord ? 

LMS U Van Noyhuis over Frederik 
van Eeden's « Van de koele meren des 
doods » en Rümkes antwoord ? 

Inderdaad ! Daar werd zelfs aan de 
psychiater in de schrijver en de schrij
ver in de psychiater getwijfeld. Rümke 
heeft mij overtuigd ten voordele van 
Van Eeden. Maar ga dat nu eens mo
tiveren. 

De literatuur kan het ook niet stel
len zonder eigen terminologie. 

Maar ze zou het moeten stellen zon
der die massa etiketten en predikaten 
die men alles en niets kan doen zeggen. 
Niets is zo subjectief als het literaire 

TUUR BOUCHEZ 
Tuur Bouchez, die zowat ieder

een kent als Filidoor uit « Schip
per naast Mathilde » is overle
den. Hij was nochtans niet al
leen Filidoor. 

In de K.V.S. en elders heeft hij 
als bekwaam akteur veel bijval 
gekend, in talrijke variërende 
rollen in de meest verscheiden 
stukken. Dit was nog in de tijd 
dat er om de week een ander stuk 
werd opgevoerd en er van de 
spelers — uit een zeer beperkt 
gezelschap — een harde werk
kracht en een grote toewijding 
werd gevraagd, voor een loon dat, 
in vergelijking met de huidige 
toestanden, als bedroevend kon 
bestempeld worden. Het was de 
tijd van Gust Maes, Jef Van Out-
rijve, Jan Clercx, Dolf Denis, Piet 
Vander Auwera, Frans Joossens, 
Dezy Verschueren, Irma De Veir-
fnan, Bieke Vleminckx en ande
ren die de ouderen onder ons 
zich nog wel zullen herinneren, 
en die — meer dan de wereld 
van de « Schipper » — zijn eigen 
wereld hebben uitgemaakt. 

FOLIES-BERGERE 
In deze volksschouwburg gaf het 

« Hoofdstedelijk Lyrisch Toneel » en
kele voorstellingen van « Waarom lieg 
je, chérie ? » van Berndt-Werner, op 
muziek van Hans Carste. 

De h. Verryck spant zich ten zeerste 
in om deze schouwburg —• zonder of
ficiële steun — in leven te houden. 
Met deze lichte muzikale komedie zet 
hij de reeks Nederlandstalige lyrische 
toneelopvoeringen voort, waarbij de 
bedoeling voorzit een leemte te vullen 
in het kulturele ontspanningsleven in 
de hoofdstad en tevens de VJaamse 
lyrische beroepskunstenaars een kans 
te geven. 
. Onder de regie van Francis De Paep 
en met deze geroutineerde speler in de 
voornaamste rol, werd een voorstelling 
gegeven die voldeed en waar de zwak
ke plekken — mits een grotere steun. 

oordeel. Wanneer er dan nog piartisa. 
ne kompleksen in het spel ziin, loopt 
het helemaaj verkeexd 

Partisaan ?... 

Ik bedoel bijvoorbeeld het vooroop-
deel op grond van de kleur vau de 
schrijver. Mar tien J.G. De Jong heeft 
ons daar zo net nog aan herinnerd in 
verband met Anton van Duinkerken's 
«Debat en Polemiek». 09k Harry 
Kapteyn in zijn kritische beschou
wingen rond « Het Maandblad De Ge
meenschap » Welk een literair bestia
rium 1 En kijk naar het zuiden. Het 
incident Goncourt-Vintila Horia rond 
een meesterwerk als « Dieu est né en 
exil ». Of dat andere incident rond een 
ander meesterwerk als « La vingt-cin-
quième heure » van Virgil Gheorgiu. 
Wanneer men dat alles weet en ziet, 
begrijpt men dat iemand als Carl 
Zuckmayer kortgeleden de vraag stel--
de : « Sollen wir unsere Kritiker er-
schiessen ?» Zo bont maken zij het 
bij onze oostburen. 

Stelt gij u die vraag ook ? • 

Hoe zou ik mijn beste vrienden 
doodschieten ? 

We wensen u met « Het land va7i 
Onan » eeifzelfde succes als met « Jan 
van Gent ».' 

zowel van de officiële instanties als 
ook nog van het publiek — zeker zou
den hunnen weggewerkt worden. 

BEURSSCHOUWBÖRG 
In de Beursschouwburg volgen de 

gezelschappen en de stukken mekaar 
op in een zeer vlug tempo. 

Traden weer op : « Toneel Vandaag » 
met « In aanwezigheid van de Minis
ter » door Tone Brulin en het « Neder
lands Kamertoneel » uit Antwerpen, 
met «De Maxibulen» door Marcel 
Aymé. 

Tone Brulin heeft voor zijn 25e to
neelwerk een opstandige satire willen 
schrijven die de bedoeling had, onze 
hedendaagse maatschappij te hekelen. 
O.i. is hij hierin slechts gedeeltelijk 
geslaagd en gaf hij de indruk — enkele 
rake meppen en vondsten niet te na 
gesproken — dat hij zich niet geheel 
heeft durven of willen uitspreken. Voor 
ons mocht de persiflage harder ge
weest zijn en meer onmeedogend : er 
is daarvoor stof genoeg. Er was noch
tans veel bijval bij een grotendeels 
jeugdig publiek. 

« De Maxibulen » is een sterk ero
tisch getint Frans boulevardstuk van 
Marcel Aymé. Wie « La Jumeux verte » 
van hem gezien heeft, zal ons begrij
pen, alhoewel het niet zo wuft en 
schuin is als dit laatste. Het al te to
neelmatige gegeven uit een aparte 
wereld, met heel wat langdradige 
scenes, wordt verdoezeld onder een 
laagje poëzie, veel fantazie en een 
scherpe psychologische kijk op de per
sonages, die zo wat allen met een sek
sueel komplex behebt zijn. Een origi
nele vondst is een soort conferencier 
— Bordeur — een duivel-doet-al, die 
het spel bindt en zich in tien (of vijf
tien ?) personages moet inwerken. In 
deze zware rol is Willy Van Heesvelde 
de grote uitblinker. In de verdere be
zetting was slechts Suzanne Juchtmans, 
als de dominerende en brullende min
nares, nog alleen werkelijk goed, aldus 
nog eens het bewijs leverend dat voor 
een goed akteur of aktrice er geen 
kleine rollen bestaan. 
Door de verschillende kamertonelen 
en andere gezelschappen hier achter 
mekaar te zien optreden, krijgen we 
de indruk dat de goede krachten ver^ 
snipperd raken... (en de subsidies 
ook?.. .) . 

J.V. 

VANCE BOURJAILY: 

" CONFESSIONS OF A SPENT YOUTH" 
Van de auteur Vance Bourjaily had ik nog niet gehoord, toen ik een viertal ja
ren geleden zijn roman « The Violated » in handen kreeg. 

TONEELLEVEN TE BRUSSEL 
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PERS-
SPIEGEL 

Grote troebels rond « kleine incivie-
ken ». Altans zo zag het er een ogenblik 
uit. Wie gemeend had dat de Vlaamse 
C.V.P. de schending van het regerings
akkoord door de_ Socialistische partner 
eindelijk zou beu geworden zijn heeft 
zich voor de zoveelste maal vergist. Het 
werd wat kloeke taal in de « half zelf
standige » bladen, gejammer over de on
trouw van de socialisten in de andere. 
Tussen het vele electorale persbrouwsel 
van de laatste dagen hebben we diep 
moeten grijpen om nog wat fundamen
teler beschouwingen te vinden. 

DE GAZET 
D.W. maakte zich nog illusies over de 

C.V.P. die eens kordate taal zou moeten 
spreken over de « kleine incivieken ». 

Ais de kwestie van de oorlogsschade 
volgende week in de kamer ter sprake 
komt, wordt vanwege de C.V.P. ver
wacht dat zij k o r d a t e taal zou 
spreken. Wat voorgesteld wordt, is niets 
anders dan wat de C.V.P. altijd heeft ge
vraagd en wat formeel in de regerings
verklaring van 1961 staat genoteerd als 
een maatregel, die vóór de verkiezingen 
moet worden gerealizeerd. Nieuwe toe
gevingen of nieuw uitstel kunnen niet 
aanvaard worden. Wanneer de C.V.P. op 
haar stuk staat, tot en met regeringskrisis 
toe, zullen de socialisten trouwens wei 
Inbinden. Zij zijn gewoon een hoge toon 
aan te slaan, zolang zij denken dat men 
lal toegeven. Maar als de grens is be
reik . worden ze gewoonlijk braaf. Zeker 
nu, want een regeringskrisis — zonder 
grondwetsherziening dan voor de C.V.P. 

weners op brutale wijze lastig vielen, 
maar ze liet de Belgen, die weigerden 
aan een onwettige telling deel te nemen, 
voor het gerecht dagen. 

Ze hebben te vroeg gejankt. Er komt 
geen oorlogsschade zelfs niet voor een 
inciviekje dat tot « twee of drie maand 
veroordeeld werd. Weet gij, o rechtvaar
dige lezer ; dat een moordenaai of andere 
misdadiger van gemeen recht hier uoo.t 
van uitgesloten werd. 

De Belleman 

De N.S.B.-schrijver van hierboven had 
bij lezing van de Belleman van het 
Davidsfonds zijn janken wellicht voor
barig gevonden. Daar had hij zich kun
nen herinneren dat bij de C.V.P. de poli
tiek van het kristendom zich niet uitstrekt 
tot de sektor « naastenliefde en verge
vingsgezindheid », basiswet van het kris
tendom. 

Waarom de regering niet vroeger dan 
enkele weken voor de gemeenteraadsver
kiezingen het ontwerp op de verlenging 
van de verjaringstermijn voor de ter-
doodveroordeelden aankondigde, blijft 
nog altijd een open vraag. Tenware het 
ontwerp een politieke zet is vanwege de 
socialisten, waarbij de Vlaamse C.V.P.-
ministers zich lieten verschalken. Hoe 
ook, de Vlaamse vleugel nam op de stu
diedag de beslissing dit ontwerp niet te 
zullen goedkeuren. Het ontwerp bleek 
een retroaktieve en diskriminatoire maat
regel, die principieel niet houdbaar was. 
Waren de vage beloften van minister 
Vermeylen dan voldoende om het ont
werp toch definitief goed te keuren op 
2 dec. 64 ? Het was het zoveelste slechte 
punt dat de Vlaamse C.V.P. op enkele 
maanden van de wetgevende verkiezingen 
te inkasseren kreeg. De rood-roomse 
koalitie moest worden voortgezet. Dus 
geen nieuwe herrie... 

Het Strijdersblad VOLKSGAZEjĝ  

Liet rond deze kwestie zijn waar gelaat 
zien. Een anti-Vlaams gelaat. Dat gebeurt 
niet zo dikwijls op deze openlijke manier. 
Te veel V.Ü.S.-oudstrijders hebben na de 
oorlog hun lidgelden betaald om prak
tische redenen als door de leidende 
hyenas van de N.S.B, op zoveel mogelijk 
plaatsen V.O.S. werd gewurgd. 

Honderden miljoenen werden besteed 
aan de oprichting van een reeks semi-
overheidslichamen, waarvan het enige 
voordeel was dat ze plaats boden voor 
politieke gunstelingen. Evenveel miljoenen 
•werden aan de ontwikkelingslanden uit
gedeeld ; de recente gebeurtenissen in 
Kongo hebben aangetoond dat die landen 
voor België niets anders over hebben dan 
grove beledigingen. Maar het heeft de 
leiders der vaderlandslievende verenigin
gen drie jaren harde strijd gekost om 
van de regeringstafel amper enkele krui
mels los te krijgen voor de meest deer
niswekkende oorlogsslachtoffers, met 
name de weduwen van onze gevallen 
makkers. De regering heeft geen woord 
kunnen vinden om de houding te brand
merken van de 300 gemeentemagistraten 
die weigerden zich te onderwerpen aan 
de Wet op de telling inzake taalgebruik, 
noch van hen die geduld hebben dat in 
bun gemeente oudgediende SS-mannen 
de nationale vlag afrukten van huizen 
waarin de patriotten verbleven en de be-

Drukt nogmaals af « wat moest bewe
zen worden ». Wij doen voort na de 
verkiezingen. Rooms-Rood. 

Elkeen ziet de terugkeer van een gelijk
aardige regeringsformule tegemoet, zij 
het dan met gedeeltelijk andere mensen, 
vermoedelijk een andere Eerste-Minister... 
en wat ons betreft, liefst met een socia
listische, omdat de B.S.P. de sterkste par
tij van het land zou zijn geworden. 

Vanzelfsprekend belet deze pronostiek 
niet dat iedereen, zoals het in de geijkte 
formule heet, met vrije en ongebonden 
handen naar de verkiezingen zal gaan. 
Er zullen vóór 23 mei geen akkoorden 
worden afgesloten. De politieke leiders 
zullen na de uitspraak van het volk moe
ten nagaan hoe de kaarten zijn verdeeld 
en dan de nodige conclusies moeten trek
ken. 

Doch is het te veel gezegd dat, indien 
de kaarten ongeveer worden verdeeld 
zoals men ze vandaag in handen heeft, 
er ook zeer weinig varianten op het 
huidige spel mogelijk zullen blijken ? 

Daardoor begrijpt men dat Volksgazet, 
Volksmacht, Volk, Nieuwe Gids en andere 
regering^persslaven nog slechts een vij
and hebben : de Volksunie. Dat kunt ge 
wel vaststellen uit dit andere persover
zicht : dat van de radio om 8 en 9 uur 
's morgens. 

Standaard 
IVIanu Ruys heeft volgende beschouwin

gen gewijd aan die radio-persrubr.ek. 
Ken een tweede vraag : Heeft het wel 

zin al die konimeniaren aan te halen ? 
Op de verstrooide of gehaaste luistera;ir 
dwarrelt een veelheid van citaatjes neer, 
die hem als leek niet wegwijzer maken 
in de politieke doolhof. 

Bij de nadering van de verkiezingen is 
daarenboven het gevaar zeer groot, dat 
bepaalde editoria listen in vlammende slo-
p ms gaan denken en schrijven. De radio
journalist zal moeilijk aan de verleiding 
kunnen weerstaan om die wrekende slo
gans verder de huiskamer in te slingeren. 
Die botsing van tegenstrijdige, hol klin
kende, soms beledigende woordpatserijen 
kan niet meer Objektieve Informatie wor
den geheten. 

Sommigen denken aan een nieuwe for
mule : men zou nog enkel een algemene 
syntese brengen, zonder rechtstreekse 
citaten. Dit vereist echter van de redak-
teur een grote vertrouwdheid met de po
litieke problemen en een strenge zin voor 
onpartijdigheid. Anderen stellen voor het 
bulletin gewoon te laten vallen en het te 
vervangen door een wekelijkse persspie-
gel, waaraan journalisten van verschil
lende strekking zouden meewerken, zodat 
het een evenwichtige balans zou zijn. 

Wat men ook moge uitdenken, wij 
vrezen in elk geval dat de huidige for
mule, hoezeer sommige radiojournalisten 
er zich ook voor inspannen, mank loopt 
en haar doel voorbij schiet. 

Wij hopen dat men dan ook de objecti
viteit aan de dag legt van de R.T.B, die 
ook de weekbladen van politieke stro
mingen anders dan die van de « gelijk
geschakelde » dagbladpers aan het woord 
laat. 

bewegingsleven 
VOLKSUNIE - arrond. 
Oostende - Veurne - Diksmuide. 
Inzet van de kiesstrijd, donderdag 25 
maart, 20 uur, zaal Retorika. Hout^ 
markt, Veurne. 
Dors. Maurits Coppieters spreekt over 
Vlaamse beweging in de kiesstrijd. 

OUDENAABDE-BONSE 
Met een heerlijk zonnig weertje als bond

genoot verliep onze tocht te Ronse In de 
beste voorwaarden; het resultaat was groot
ser dan onze stoutste verwachtingen. 

De oproep werd spontaan beantwoord op 
enige uitzondenngen na. 

Deze kolportage heeft de kwaliteit van on
ze ploeg nadrukkelijk onderstreepte, zoda
nig dat na afrekening iedereen uiterst te
vreden was over de geleverde (laat ons zeg
gen : afgedwongen) prestatie. 

De houding der bevolking en het zeer 
hoog aantal verkochte nimimers hebben 
ons doen besluiten, Ronse nog eens over te 
doen voor de as . verkiezingen. 

Door onze luidspreker werd voornamelijk 
gehamerd op de grendelgrondwet en haar 
voor Vlaanderen zeer nadelige gevolgen. 
Tevens over de laakbare houding der zo
genaamde Vlaamse mandatarissen der uni
taire partijen. 

Wij zeggen nogmaals dank aan allen die 
onze aktie te Ronse hebben helpen groots 
maken. 
Bal. 

Daar « de Vlaamse Vriendenkring » op 
zaterdag 13 maart een bal Inricht in lokaal 
Pallieter te Leupegem, besloten wij zondag 
a.s. te gebruiken als rustdag. 

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

JAN VAN RIJSWIJCKLAAN 62. ANTWERPEN — TELEFOON : 37.54.38. 

FINANCIERING van al uw aankopen, auto's, T.V.. machines 
LENINGEN voor alle doeleinden. 

HTPOTEKEN Ie en 2de rang 
FISKALE EN SOCIALE raadplegingen 

Steeds tot nw dienst 

Raadplegfncen kosteloos. 

Beheer 

Direktie 

R. van der Paai. 
O. Voorbraeck. 
M. Oemol. 
Lic Rik De Vos. 

Le suwevlaggen 
Katoenen vl. bedrukt (kleurvast) 

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

70 % kamwol 30 % nylon bedrukt 
1,50/1.50 m 395 fr. 

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

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

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

vlaggen. 
Hier uw vlag en bestel op adres : 

Borduurbedrijf 
Romaan van de Vijver 
Nieuwstraat 56 AALST 

1 
• 

GELD VANAF 3,75% 
Loontrekkenden tot 100.000 

Zelfstjnd.. landbouwers tot 500 .000 

Auto. groBd.'.eigendO'Ti. tot 100 t. h. 
krediet, geen -voorschot nodig 

2 0 . 0 0 0 = 36 X 6 4 2 
5 0 . 0 0 0 = 6 0 X 9 9 8 

I O f . 0 0 0 = 60 X 1996 
ISO.OOO--120 X 1092 '^ 

Telef. ' ( 0 3 ) 3 6 . 6 6 . 75. lot 21 uur ot 
schrijf : F.B., BisschoppenhoHaan 69 
te Deurne -^ Antw. tk kum thuis. 

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 p r a c h t i g e Vlaamse s t r i j d k a a r 
t en , in 2 -k Ieurendruk . 
Met het oog op de komende harde 
strijd : voor uw briefwisseling, f eest-
wensen, enz., gebruik uitsluitend 
Vlaamse strijdkaarten ! 

I G E L D I 
10.000 
50.000 
100.000 

brengt 
brengt 
brengt 

B E L E G G E N ! 
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 
MONOFOLE 

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

HERMAN SEGERS 
Kon. Elisabetlilaan 31 
GENT 

BECO 
BRANDSTOFFEN 

Tel. (03)32.04.77-32.02.1« 
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BEWEGINGSLEYEN 
ANTWERPEN ZET DE VERKIEZINGSSTRIJD IN 

op vrijdag 19 maart 

MASSALE BETOGING TE BERGHEM 
Verzameling aan de Dageraadsplaats vanaf 19 u 
Vertrek stipt te 20 uur. 
Alle afdelingen van het arrondissement Antwer
pen nemen hieraan deel met draagborden, span
doeken en vaandels. 

GROTE SLOTMEEBNG 
na afloop van de betoging in zaal Rubens. Sta
t iestraat 175. 
Voorzitter : Dr H. Goemans 
Spreker : Mr Frans Van der Eist. 

ANTWERPEN 

BORGERHOUT 
Frans Dirks, gemeenteraadslid, 

Btelt zich ter besdhikking voor 
mogelijk dienstbetoon voor leden 
en sympatisanten van de Volks
unie. 

Gelieve uw afspraken te maken 
per telefoon op Nr 36.38.94. 

VLAAMSE KRING MORTSEt 

7de groot jaarlijks bal op za
terdag 13 maart te 21 uur in 
de zaal 8 Pamiha », H. Kruis
straat. 
Het show-orkest *an André 
Kegels speelt ten dans. 
Ward Muys zingt luisterlied
jes. 
De groep Ekkart voert dansen 
uit. 
Deelname in de onkosten : 30 
frank. 

BRASSCHAAT 
Ledenvergadering. 

• De eerstkomende ledenvergade
ring heeft plaats op dinsdag 16 
maart te 20 uur m de zaal Sjwr-
ta, Bredabaan, Brasschaat. 

Dagorde : bespreking van de wer
king der eerstkomende weken en 
mogelijkheid tot hernieuwing der 
lidgelden voor wie zulks nog niet 
deed., 
Klesfonds. 

Vanaf heden worden stortingen 
voor het kiesfonds ontvangen op 
de rekening « Volksunie Bras-
schaat » bij de Kredietbank Bras-
Echaat. 

Elke bijdrage is welkom en zal 
hoge rente afwerpen! 

KAPELLEN 

Op zondag 7.3 werden door 10 
Ijverige medewerkers op de werf-
tocht te Kapellen, 142 nummers 
verkocht. Aan de afdeling Schoten 
opgekomen mêt radiowagen.. onze 
oprechte dank. 

Zondag 14 maart iedereen op 
post om 9 uur 30. 

Verzamelen, Bevrijdingslel 29. 

BRABANT 

BRUSSEL 
Op het noofdsekretariaat : uit

gebreide vergadering van het arr. 
bestuur met de kant afgevaardig-
den op donderd 18 maar te 19 uur 
30. 

LIEDEKERKE 
Langs deze weg richten wij een 

zeer warme oproep tot alle bewus

te Vlamingen uit de streek, oude
ren en jongeren, mannen en vrou
wen, leden en simpatizanten, om 
talrijk aanwezig te zijn op de gro
te volksvergadering die plaats 
vindt c^ zaterdag 20 maart, te 20 
uur in café-dancing « Oud huis 
Theo » gehouden door Gilbert De 
Koek, Opperstraat 160, te Liede
kerke. 

Op deze bijeenkomst zullen . Mr 
Pr. Van der Eist, Alg. Voorzitter 
en dhr T. Van Overstraeten, Hoofd 
van de Propagandadienst der Par
tij klaar en ondubbelzmnig het 
standpunt van de Volksunie uit
eenzetten in verband met de ge
varen die het Vlaamse Volk be
dreigen (Grendelgrondwet). 

Al wie houdt van klare taal zal 
zeker tegenwoordig zijn, en zoveel 
mogelijk vrienden.^ medebrengen op 
zaterdag 20 maart a.s. te 20 uur. 

M A C H E L E N 

Woensdag 17 maart : leden-ver-
gadering in zaal Egmont, Dorps
straat te 20 uur. 

SCHAARBEEK 
Op 18 maart a.s. : algemene le

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

T E R N A T 

Ledenvergadering voor Ternat 
en St. Kath. Lombeek : zaterdag 
13 maart te 20 uur in café Ttrol, 
Edingsestwg. 

WEERDE - EPPEGEM - ZEMSX-

H O F S T A D E 

Tijdens de arrondissementele 
raadszitting van 25.2.1965 is deze 
afdelmg erkend geworden. De he
ren Guido Vanderstraeten en Er-
nest Verhelst, respectievelijk voor
zitter en secretaris van de afde
lmg werden In hun aanstelling be
krachtigd. Het afdelllngsbestuur 
omvat verder de heren Frans Van 
Hoof en Flor Hermans, resp. on
dervoorzitter en penningmeester. 

Op 5.3.1965 hield de afdeling 
haar eerste leden- en simpatisan-
ten vergadering te Weerde. De 
Voorzitter van de Volksunie, mr. 
P. Van der Eist nam er het woord 
waarna iedereen, in een geest van 
openhartigheid, de kans loreeg de 
spreker vragen te stellen Dat van 
deze gelegenheid gebruik werd ge
maakt hoeft geen betoog. 

De afdeling gaat verder met het 
kolporteren van « de Volksunie » 
te Weerde, Eppegem, Zemst en 
Hofstade. Zij doet een beroep op 
haar leden en simpatisanten om 
deze kolportages daadwerkelijk te 
steuneiL 

VILVOOBDE 

Zondag 14 maart : kant. kader-
vergad. te 10 uur in lokaal « Klein 
Kasteeltje ». Leuvensestraat. 

LIMBURG 

SINT-TRUIDEN 

In de reeks « Vlaamse Pockets » 
verscheen van de hand van onze 
afdelings- en arrondissementsvoor
zitter Jos Defreine het boek Spel 
der Dwazen. Warm aanbevolen 
aan VU leden, vrienden en simpa
tisanten. 

Soldatenblad. 
Voor 't < Vlaams Soldatenblad » 

bracht de VU-afdeling St. Truiden 
300 fr. samen voor 't bezorgen van 
dit blad aan Vlaamse jongens -
onder - de - wapens, w i e bezorgt 
ons adressen van Jonge rekruten? 
Wij zenden hun regelmatig het 
blad. 

Vergadering. 
Op de jongste afdelingsvergade

ring kwamen mensen uit alle hoe
ken van 't kanton samen. Een prow 
pagandaplan werd opgesteld. En de 
leden- en abonnementenslag gaat 
zijn gang. 

Zi^enkas. 
VU leden en anderen, die wen

sen aan te sluiten bij de Vlaamse 
ziekenkas, zowel verplicht verze
kerden als vrij vrijverzekerden 
kunnen alle inlichtingen over aan
sluiting of mutatie bekomen bi] 
de Heer Hendrik Meers, St. Trui-

. dersteenweg 106, Wilderen. 

ZONHOVEN 

Onder leiding van de kantonale 
afgevaardigde Hugo Theelen wer
den door de werkgroep Bree-Peer 
bladen en pamfletten uitgedeeld 
te Zonhoven. 

Deze werking kende een zeer 
groot sukses. 

OOST-VLAANDEREN 

AALST 
Vlaginhuldiging. 

Zondag 11 april zullen de 
« Priester Daensvrienden » hun 
vlag Inhuldigen. Bijeenkomst aan 
ons lokaal « De IJzer », Vlaande-

-renstraat, te 9 uur 30. Optocht 
met muziek van de « Priester 
Daensvrienden » uit Moeskroen 
door de stad en neerleggen van 
bloemen aan het Monument van 
Priester Daens aan de Werf; wij 
verwachten een talrijke opkomst. 

DENDEBHODTEM 

Op 3 april richt de plaatselijke 
afdeling haar Jaarlijks bal in. De 
Denderstreek houdt deze avond ze
ker vrij. Wij beloofden 25.000 fr. 
aan het arrondissementsverkie-
zingsfonds. ü zult zeker uw steen
tje bijdragen, om dikke kanon-
ballen op onze tegenstrevers te 
kunnen afschieten. Wellicht wordt 
het een eerste Volksunieburge-
meestersbal der provincie. 

GENT 

Ir^eschakeld in de propaganda-
werking van het arrondissement, 
neemt de aktiviteit stilaan uit
breiding De kolportage,<! worden 
grootser massaler en dichter vol
gend op -elkaar uitgevoerd. De sa
menwerking met andere afdelin
gen verloopt zeer vlot en in een 
zeer kameraadschappelijke sfeer. 
In de afgelopen twee maand wer
den gedurende de kolportages niet 
minder dan 1321 nummers van de 

FINANCIËLE DEGENRALISATIE 
P.C.R. 142 

DIENST DER 
BANKCHEKS 

BANK LAUWERS N.V. 

1 Leopoldstraat 

M E C H E L K N 

P.C.R. 52.54 
DIENST DER CREDIETEN 

ACREDiFINA & 
BANK LAUWERS 

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 

Volksunie In het openbaar ver
kocht. 

Na onze kolportage van 6.3.65 
In het Gentse stadscentrum, vra
gen wij de aandacht voor onze 
volgende werftochten : 

14.3.65 : Maldegem. In samen
werking met het Meetjesland zul
len ook pamfletten voor de ver
kiezingsmeeting te Eeklo wotden 
verspreid. Verder kolportage met 
geluidswagen. 

21.3.65 : kolportage met geluids
wagen te Lembeke en te Kaprijke. 

4.4.65 : massale kolportage met 
meerdere geluidswagens te Gent. 

GENTBRUGGE 

Vorige vrijdag waren ruim 70 
symijatisanten van A7U afd. Gent-
Imigge rond de feestdis verzameld 
om In intieme kring de h. Van 
Wittenberghe te vieren na zijn 
verkiezing tot Schepen van Finan-
cles, Kuituur en Gezin. Na het 
overvloedig feestmaal hield volks
vertegenwoordiger Wouters een 
sprankelende tafelrede waarin hij 
de Eianwezigen bedankte voor hun 
opkomst en de schepen in de bloe
metjes zette. In zijn dankwoord 
wees schepen Van Wittenberghe 
op het dreigend gevaar van de ko
mende grondwetsherziening. Tot 
slot hield hij een heildronk op het 
komende succes van de Volksunie 
bij de parlementskiezing van mei 
e.k. 

Een tombola en gezelschapspelen 
hield de aanwezigen gezellig be
zig tot in de kleine uurtjes. Een 
hartelijk dankwoord aan de be
stuursleden die door het schenken 
van prijzen voor de tombola de 
partijkas hielpen spijzen. 

LEDE 

Broederband. 
Alle Broederbanders en simpati

santen worden verwacht op het 
Verbroederingsbal in de zaal Rei-
naert, te Lede, op zaterdag, 13 
maart, te 21 uur. Het orkest Pe
ter Philips speelt ten dans. De 
winst moet dienen eensdeels om 
een weduwe (lid van Broederband) 
die in nood verkeert, te steunen, 
anderdeels om een grote iwopa-
ganda op het getouw te zetten, 
voor onze bedevaart naar het graf 
van Verschaeve, te Solbad Hall. 

Inlichtingen bij A. De Troyer, 
' Leeuwergem. ^P^. 09.100459. 

LEMBEKE - KAPRIJKE - OOST-
EEKLO 

Op zondag 21-3-65 grootse kol-
portagetocht met geluidswagen te 
Lembeke, Kaprijke en Oosteeklo. 
Op 23 mei zullen de leeuwen dan-
senl 

MALDEGEM 

Zondag a.8. 14 maart houden 
We te Maldegem en Adegem een 
massakolportage met geluidswagen 
van 10 tot 12 uur. Op 23 mei halen 
We de leeuw uit zijn kooil 

MEETJESLAND 

Grote volksvergadering te Eeklo. 
Te Eeklo - Balgerhoeke op don

derdag 18 maart a.s. te 20 uur in 
de zaal « Rodeo », Grote Baan 
Gent-Brugge (op 1 km van Eeklo) 
opent het arrondissement Gent-
Eeklo de kiesstrijd met een grote 
volksvergadering. 

Toegang vrijl Sprekers : Drs. 
M. Ooppieters en volksvertegen
woordiger Dr. L Wouters. 

Deze grote meeting zal in het 
teken staan van de strijd tegen 

de grendelwet. Tevens zulllen bei
de sprekers de Eerste Minister en 
de Nationale Voorzitter van do 
CVP van antwoord dieo''^ 

WEST-VLAANDEREN 

IZEGEM 

Het bestuur der plaats^lii'M 
Volksunie en Vlaamse vrienden
kring meldt u met droefheid doch 
kr'stelijke gelatenheid het afster
ven van de moeder van hun se
cretaris Kristiaan Dumoulin, Mevr. 
Jules Dumoulin - Vankeirsbilck, 
overleden in de ouderdom van 51 
Jaar. 

Wij bieden de familie onze ki-is-
telijke deelneming aan. 

KORTRIJK 

De storting-n 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? 

ST KRUIS - MOEBKERKE 
Deze afd. zal als gastvrouw lun» 

geren voor het avondfeest van 
; at. 13 maart a.s.; de organisatie 
belooft dan ook puik te verlopen. 
Het afd.-bestuur kondigde bi] 
monde van voorzitter dhr O. Dam-
bracht de versch jning aan van 
een twee maandelijks blad « Vrij 
en Vrank ». De kosten van deze 
uitgave worden verhaald uit pu
bliciteit. 

Warm aanbevolen I 

IN MEMORIAM 

Men meldt ons het overlijden 
van de heer Lodewijk Saenen-Ni-
casie uit EkJegem. 

Wij bieden de achtbare familie 
onze blijken van oprechte kriste-
lijke deelneming aan. 

zoekertjes 
Deftig meisje gevraagd bil vet' 

pleegster In post slapen; zondags 
vrij; twee kinderen. Schrijven aan 
E. Bouwens, Eeuwfeestlaan 163, 
Lier. Telefoon 03-4011.52. 

Dringend gezocht voor Volks
unielokaal te Ternat (Marktplaats^ 
caféuitbater; zich wenden tot bier-
uitzetter Edgar Van der EUst, Brus
selstraat te Ternat 

Te koop : auto Austin. Diesel 
64. Elechts 20.000 km. TeL : 03-
334346. 

Gevraagd vrije reizigers om alt 
bijverdienste stalen mede te ne
men (van schorten enz.) naar 
tekstielwinkels. Bestaande klieOF 
teel. 

Schrijven Firma e Veros ». Sta
tionstraat 35, Tielt (W.Vl.). 

Algemene elektriciteit — Instal
latie — Veranderingéö — Herste
lingen — Tel. 27.85.99 - Brussel 2. 

Erkende financieringsmaatschappij van eerste rang, ge
specialiseerd In persoonlijke leningen, hypoteken en ver
zekeringen, wenst in alle V l a a m s e provincies 

EEN VERTEGENWOORDIGER 
voor bet plaatsen van haar uitgifte van 

K A S B O N S 
Alleen kandidaten met o n b e s p r o k e n levenswandel 
en als dusdanig gekend in hun streek, komen voor 
deze hoogst r e n d e r e n d e positie in aanmerking. 
SCHRIJVEN KANTOOR BLAD ONDER LETTERS A.B.C. 

De spreekbeurten van Dr. P.C. Paardekooper gehouden 
voor de K.R.O. zijn zopas verschenen. Prijs 30 fr waar
van 10 fr voor de afdelingskas. 

Bestellen : lokaal Cristal, Parijsstraat 12 Leuven. 

Mr. Pelgrims, Voorzorgstraat 92, Kessel-Lo, 
Telefoon : 016-280.97. 
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BEWEGINGSLEYEN 
ANTWERPEN 

WILRIJK 
Wie zal dat betalen? 

Wl] vragen het ons ook af, wie 
al die uitgaven voor de kiesttrijd 
zal betalen! Maar wiJ zeggen het 
U eerlijk : wij rekenen op ü, bes
te lezers van Wilrijk! Wij rekenen 
erop dat U ons een b'jdrage zult 
laten geworden ol zult inschrijven 
op de steunlijst die U eerstdaags 
zal aangeboden worden. Indien U 
dcor niemand aangesproken wordt 
dan k a a U altijd een bijdrage 
storten of overschrijven op post
rekening 7899 van de Kredietbank 
Oosterveld Wilrijk met vermelding 
c Rekening 1339 van Volksunie 
Wilrijk ». 

BRABANT 

ANDEBIJ:CHT 
Op zondag 14 maart 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, tamiliekaart 50 fr. 

EVERE - SCHAARBEEK SINT-
JOOST 

De leden en abonnenten, die 
nog geen uitnodiging ontvingen, 
worden hierbij uitgenodigd op de 
voorlichtingsvergadering van don
derdag 18 maar t te 20 uur in het 
lokaal Luxor, Paviljoenstraat 56 te 
Schaarbeek. 

Sprekers : volksvertegenwoordi
ger P. Van der Eist en propagan
daleider T. Van Overstraeten. 

HALLE 
De opluchting en de vreugde 

kon zo van de gezichten der Hal-
Se Vlaamsgezinden afgelezen wor
den, toen onze propagandisten op 
zondag 7 maart in hun straten en 
aan hun kerken verschenen om 
te bewijzen met welke hardnek
kigheid ze zich zullen inzetten 
tegen het bedrog der grondwets
herziening. 

Ruim 2000 pamfletten werden 
verspreid en 179 bladen verkocht, 
terwijl nieuwe altonnementen wer
den gemaakt en steun werd be
zorgd voor het verkiezingsfonds. 

In Halle, belangrijke Vlaamse 
burcht tegen de verfransing pn te
gen het aftandse unitarisme, werd 
de verkiezingspropaganda schitte
rend Ingezet. 

MALDEREN-RAMSDONK 
Op zondag 21 maar t komen 

waarschijnlijk deze gemeenten aan 
de beurt voor grondige bewerking 
door onze werfploeg. De propa
gandisten gelieven rekening te 
houden met de berichten in vol
gend blad. 

MEISE-GRIMBERGEN 
Op zondag 14 maar t komen 

Grimbergen en Meise aan de 
beurt voor'onze werftccht met ver
koop van blad. 

Bijeenkomst te 8 uur 45 achter 
de Vlaamse S6houwburg (Laken-
Btraat), te 9 uur 15 aan de kerk 
van Meise of te 9 uur 30 aan de 
kerk van Grimbergen. 

Deze maal worden de medewer
kers uit de kantons Asse, Vilvoor
de en Wolvertem talrijk verwacht. 

LIMBURG 

BORGLOON 
Tombola. 

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

NEEROETEREN 
Verbroederingsavond. 

Op zaterdagavond 13 maar t te 
20 uur m zaal « Jong-Oeteren > 
richt onze afdeling een verbroe
deringsavond In vocM- alle leden 
en abonnees. 

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

Dckumentatiemap. 
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 bedoeld 
als dokumentatie voor onze propa-
gandisten. 

Doch iedereen kan er flink zijn 
nut uit halen. 

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

OOST-VLAANDEREN 

AALST 

Werkvergadering 
Iedere woensdag te 20 uur Is er 

in « De Vriendschap » een open 
werkvergadermg tei voorbereiding 
van de verkiezmgen. De 20 tot 30 
aanwezigen van de voorbije we
ken rekenen op versterking. Er Is 
veel te doen! 
Financiële mobilisatie. 

De parlementsverkiezingen zul
len van beslissende betekenis zijn 
voor de toekomst van ons volk. 
In de kiesstrijd zal het hard te
gen hai'd gaan 

Stuur ons dringend uw bij-
ge voor de strijd WiJ zijn geen 
partij van miljonairs en wij kun
nen niet gaan putten in de kas
sen van grote sociale organiaa-
tles 

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, Erembodegem-
Terloden. 

Klein of groot : iedere bijdr». 
ge wordt met dank aanvaard. 

GENT-EEKLO 

IWeetings —• Autokaravanen — 
Colportages — Mededelingen. 

18 maar t Eeklo : meeting; 19 
maar t Merelbeke : meeting; 21 
maar t Melle : colportage; 25.maart 
Gent : meeting (studieavond VN 
SU); 28 maart Merelbeke : colpor
tage; 4 april Gent ; massale col
portage, 9 april Watervliet : mee
ting; 11 april Ledeberg : colpor
tage; 22 april Merelbeke : mee
ting; 23 april Gent : meeting; 24 
april Deinze : meeting; 25 april 
autokaravaan en colportage te Lo-
ohristi; 26 april Maldegem ; mee
ting; 30 april bal te Denrle (Ri-
va) ; 2 mei colportage Schelde-
wlndeke en Oosterzele; autokara
vaan in Meetjesland; 5 mei Melle : 
meeting; 6 mei Eeklo : meeting; 
7 mei Zomergem : meeting; 8 mei 
Zelzate : meeting; 9 mei Nevele : 
openluchtmeeting; colportage te 
Gentbrugge; 12 mei Gavere : mee
ting; 14 mei Gent : meeting (KNS) 
en fakkeloptocht; 16 mei Waar
schoot : meeting; autokaravaan 
Gent en randgemeenten; colpor
tage te Ledeberg of Merelbeke. 

GENT 

14 maar t 1965 — Maldegem — 
samenkomst 9 uur Roeland-Gent 
of 9 uur 30 Eeklo-Station; 21 maar t 
1965 — Lembeke-Kaprijke. 

Mededeling. 
20 maar t 1965 te 20 uur — Zaal 

Roeland, Korte Kruisstraat 3, 
Gent : gezellig samenzijn en gra
tis mosselen-souper aangetioden 
aan de propagandisten en h u n 
echtgenote of verloofde. 

OOSTERZELE-MERELBEKE 

In samenwerking en overeen
komst met de VMO-Gent, kolp<»-
teerden wij op zondag 7 maar t In 
Gavere. Een zeer talrijke opkomst 
maakte een suksesrijke verkoop 
dan ook mogelijk. Van nu a faao : 
elke zondag allen op postl 

Medewerkers voor de kolporta-
ges melden zich aan, te 9 uur, in 
Berkenhof - Merelbeke; eventueel 
kunnen zij onmiddellijk ter plaat
se verzamelen. Noteer als eerstvol
gende da ta : 14-3 Gentbrugge; 
21.3 Melle; 28-3 Merelbeke-Flora. 

Wij zijn gestart met een kern 
van het A W , in samenwerkinf 
met dhr C. P a e r t b r u ^ e . Zitdag: 
elke eerste maandag der maand 
in Berkenhof, te 20 uur. 

Al onze aandacht gaat nu naax 
de allereerste verkiezingsmeeting 
in het d is tnkt : vrienden. wlJ ver
wachten u n grote getalle op vrij
dag 19 maai t , 20 uur, in Berken
hof. Gastredenaar is Drs Mauri ts 
Ooppieters. Vooraf houden wij een 
korte kolportage. in enkele wijken 
der gemeente : afspraak, in het 
lokaal, te 18 uur 30. 

Ook U kan helpen! Hoe? Steunt 
ons, ook financieel, in deze harde 
en dure verkiezingsstrijd. Stort 
vandaag nog op PR nr 882728, P. 
De Pauw. te Merelbeke. 

Wie beschikt over vervoer om 
onze propagandisten elke 5»ndag 
ter plaatse te brengen? Draagt 
ook Uw steentje bij in het werk 
dat ons allen aangaat . 

Adressen worden verwacht bij : 
K Van Damme, 36 J a n Verhae-

genwijk. 
P. De Pauw, 38 G. Gezellelaan. 

WEST-VLAANDEREN 

BRUGGE 
Op zat. 13 maar t vinden oude

ren en jongeren elkaar terug op 
het « vriendenmaal » en het gran
dioos avondfeest te St. Kruis, 
Schuttershof (Kruisboogstraat); in 
aanwezigheid van o.a. senator Die-
pendaelé 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 begint te 19 
uur; inschrijving is noodzakelijk 
(125 fr. per persoon, toegang tot 
het avondfeest inbegrepen). Men 
verricht het best de inschrijvmg 
door storting op tXKtrekenmg nr 
178528, Kredietbank Brugge, ver
melden « vriendenmaal, voor re
kening nr 7.408 ». 
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 tegen 
kwijting of door storting op post
rekening nr 1785.28 van Krediet
bank, Brugge, met vermelding : 
voor rekening n r 7408. Alle inge-

sameld^ gelden mo°ten th'ins die
nen voor hei kH\->(onns 

MENFN 
De grensarbeidersstad doet zijn 

duit in het zakje van de verkie
zingsstrijd, dit. dank zij de onver
moeibare medewerkers Totnogtoe 
werden meer dan 5000 fr. of>ge-
haald; overal wo'-den de-pvopa-
gand sten met geestdrift ontvan
gen. Er zit vaart ai onze aktie ke-
reis! Goed zo! 

Sympathisanten, die dit leest, 
vr.TOgt u niet af wat de Volksunie 
voor u zal doen. maar vraagt u 
af wat gij ze"f voor haar ki'ilt 
doen, nul Meld u zonder dralen 
aan bij de H"er Andries Dutry, 
Wahisstraat 174. en vervoeg de 
rangen der medewerkers, om hand 
in hand, naar de overwinning te 
marcheren. 

K O R T R I J K 
K'esfonds. 

Strijdvaardige medewerkers 
tffengen onverpoosd munitie aan. 
Bij de vorige bijdi-age van 25 793 
*r. voegen wij 6.390 fr., waarvan 
4.090 fr, ui t het gewest Kortrijk 
en 2.300 fr. uit het gewest Menen; 
algemeen totaal 32.183 fr. Dank 
aan alle milde gevers en medewer
kers en doe zo voort! 

Ongetwijfeld mogen wij verder 
rekenen op uw steun. Stort of 
schrijf uw bijdrage over op PCR 
926.397 van F. Dutoit, Nieuwstr. 
91, Bellegem of op PCR 9576 van 
de Bank van Roeselare en W. VI., 
Kortrijk, voor rekening nr 100.619 
(der Volksunie). 

Doe ngt nu; fiei is niet in ons 
belang, maar tn he t uwel 

K ü ü R N E 
Ons Jaarlijks avondfeest grijpt 

dit jaar plaats op 13 maar t In ona 
lokaal « Roman », Harelbeke-
straat. Er is voor ledereen wati 

Inschrijven bij al onze bestuurs
leden. 

OOSTENDE 
Op zondag 2 mei a.8. te 15 uur 

vindt in het overdekte sportcen
t rum te Oostende (Koninginne-
laan) het provinciaal zangfeest 
van het ANZ plaats. 

Dit zangfeest, dat onder de re
gie van Remi van Duyn groots en 
modern wordt opgezet, vraagt de 
belangstelling en de medewerking 
van alle West-Vlamingen om aan 
de kust en zeker te Oostende ge
tuigenis te geven voor alles wat 
ons duurbaar is. 

Het provinciaal selcretariaat van 
het ANZ (p /a Mej. M. van Bey-
len, van Eeckplein 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 
11.00 : H. Mis — 14.30 : De Fllnt-
Btones (72e afl.) —14.55 : Vier In 
de storm, avonturenfilm voor de 
jeuga — 16.10 : Bulgaarse volks
liederen door solisten van de Opera 
van Sofia — 16.30 : Wielrennen. 
Rechtstreekse reportage van de 
etappe Bagnol sur Sèze-Marsellle 
in de wielerwedstrijd Parijs-Niza — 
16,50 : IJshockey. Reportage van de 
wedstrijd Rusland-Canada — 18,40 : 
Sportuitslagen — 18 45 : Klein, 
klem kleutertie — 19,05 : De kin
deren van de Zoutkreels : Het hujsje 
m gevaar ( l ie afl.) — 19.30 : 
Betoverende melodieën, variétépro-
gramma van Berthold Beissert — 
19 55 : Weerbericht — 20,00 : TV-
nieuws — 2015 : Sportweekend — 
20.45 : Speelfilm : Zes jonge meis
jes te huwen, met Jetf Hunter, 
Myrna Loy, Debra Paget, Jeanne 
Grain e.a. .— 22 10 : Diapason. Van
daag : August Verbesselt — 22.35 : 
TV-nieuws. 

MAANDAG 
14.05 : Schooltelevi&ie — 19.00 : 
Zandmannetje — 19.05 : Interna
tionaal jeugdmagazlne — 19.25 : 
Tienerklanken — 19.55 : De Weer
man — 20.00 : TV-nieuws — 20.30 : 
Der Blberpelz (De beverpels), blij
spel door Gerhart Hauptmann — 
22.10 : In de spiegel van de kunst : 
De Wassende Maan. 2e afL : Mosais-
tlol —- 22.40 : TV-nleuwB. 

DINSDAG 
14.05 : Schooltelevisie — 17.50 tot 
18.25 : Wielrennen. Rechtstreekse 
reportage van de laatste etappe. 
Dragulgnan-Nizza, In de wielerwed
strijd Parijs-Nlzza — 18.45 : Tele-
taalles : Frans. 19e les : Les secrets 
du futur — 19.00 : Zandmannetje — 
19.05 : Tijd voor u — 19.30 : De 
Plintstones. 73e afl. : De verrassing 
— 19.55 : Hier spreekt men Neder
lands — 19,59 : Weerbericht —-
20 00 : TV-nieuws — 20.25 : Bonanza 
— 21.15 : Panorama — 22.00 : 
Religieus programma. Israëlitische 
uitzending. — 22,20 : TV-nieuws. 

WOENSDAG 
15,00 : Televlsum — 10.00 : Zand
mannetje — 10.05 : Richard Eeeu-
wehart : De vogelvrllverklaarden 
(10e afl.) — 10.30 : Te voet door 
Vlaanderen : van Rulselede. v la -

Tlelt, Meulebeke, Ingelmunster, Ize-
gem en Roeselare, naar Woumen — 
19,55 : De Weerman — 20.00 : TV-
nleuws — 20 25 : De schaduw van 
een revolverman —r 21.50 : Festival 
van Ierse volkskunst — 22.25 ; 
Zoeklicht — 22.45 : TV-nieuws. 

DONDERDAG 
14.05 : Schooltelevisie — 19 00 : 
Zandmannetje — 19.05 : De heer
sers van Venus : De aanval. 8e en 
laatste afl. — 19.25 : Jan en Alle
man, een programma met Jan 
Blaaser, Sacha Denisent e.a. — 
19.55 : Hier spreekt men 'Neder
lands — 19.59 : Weerbericht — 
20.00 : TV-nleuwB — 20.25 : Arena 
— 21.15 : De theaterdirecteur, ko
mische opera m één bedrijf van 
W.-A. Mozart — 21.50 : Première — ' 
22.15 : Penelope — 22.45 : TV-
nieuws. 

VRIJDAG 
15.00 tot 16 30 : Wielrennen, Recht
streekse reportage van de wielerwed-
strlld Milaan- San Remo (doortoch
ten op de Capo Berta en de Pogglo 
en aankomst te San Remo — 18.4fi : 
Teletaalles : Frans. 20e les : Deman-
üez votre avenlr & Madame Claire 
— 19.00 : Zandmannetje — 19.05 : 
De wereld is klem. Uitstervende 
Afrikaanse fauna : De droogte — 
19.30 : Tienerklanken — 19.55 • De 
Weerman — 20,00 : TV-nieuws — 
20.25 : Léon Morin, prêtre, psycho
logische film, met Jean-Paul Bel-
mondo en Emmanuelle Riva — 
22.15 : TV-nieuws — 22.25 : De 
universiteit van morgen (III) . Van
daag : Realiteit of utopie. 

ZATERDAG 
10.00 ; Jonger dan je denkt I — 
10.30 tot 11.45 : Volksuniversiteit 
— 15.50 to t 16.45 : Veldloop, Recht
streekse reportage van de t Cross 
der Naties > te Oostende — 17.10 : 
Tienerklanken — 17,45 : Schooltele
visie — 18.55 : Zandmannetle — 
19.00 : Religieus programma. Luoeat, 
rooms - katholieke uitzending — 
De grote oorlog : En ze schoten ze 
neer... — 10.55 : Hier spreekt men 
Nederlands — 19,50 : Weerbericht 
— 20,00 : TV-nleuws — 20 25 : 
Cup — 21.35 : Echo -— 22.00 : 
Eurovisiefestival van het Lichte 
Lied 1965. Rechtstreekse reportage 
ui t Napels van de Europese linaiA 

- 23.46 : TV-nieuwB. 

VOOR 

Kt£NNSSMAKING. 

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, betrouwvolle ern
stige, moderste Vlaams-
Eersterangs - Huwelljks-
werk ! Verloving, huwelijk 
voor ledereen ! AUeij ge-
h e ü n ! Medewerking van 
priester. Dagelijks 4 tot 5 
verlovingen. 

OOK VOOK ü EEN 
LEEUW EN SCHILD 

'ijlïr' 

DU p r a e II t i c l e e n w e n s c h ü d 
w o r d t a thuisbes te ld door onxa 
d iens ten indien a 325 F ( t o r t o p 
pos t r eken ing 1476.97 van de V.U. 
te Brussel . S e k r e t a r i a a t : U. L«* 
m o n n i e r l a a n 82. 
U k a n t ook beta len al* r o l g t I 
bi] af lever ing 125 F -4- 2 maaO' 
deli jkse s to r t ingen van elk 100 F . 
Afmetingen : 40 X 30 cm. rai> 
vaardigd a i t d a u r z a m e gronda to l 
(Ce ra f ix ) . 
Belegd met bladgoud 1 
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ANTWERPEN 

DEURNE 
Lodenvergadering. 

Onze volgende ledenvergadering 
heeft plaats op maandag 15 maar t 
1965 om 20 uur 30 in het lokaal 
Plaza, hoek Gallifortlei en De 
Monterevstraat te Deume (C) 
(over cmema Plaza). 

Sprekers : De Byck, Doeven-
•ppck en Hilven, 

Wij verzoeken alle medewerkers 
tegenwoordig te zijn op deze ver-
gadermg. De propagandisten zul
len « in gesloten k img » de richt
lijnen ontvangen voor het voeren 
van de kiesstrijd. 
Propagandisten van Deume. 

De kiesstrijd gaat beginnen. Een 
eerste pamflet werd reeds gebust 
(In samenwerking met de afdeling 
Wilrijk). Volgende week ontvangt 
ge een tweede. Andere akties zul
len volgen m samenwerking met 
he t kieskomitee dat opgericht werd 
door het arrondissementsbestuur 
Antwerpen. Wij doen geen oproep 
tot U omdat we weten dat wij on
voorwaardelijk op U kunnen reke
nen. Wij verwachten U allen op 
de vergadering van 15 maar t 1965 
(zie hierboven). Daar zult ge de 
praktische richtlijnen krijgen. 

De BSP Deurne dreigt met haar 
rode knokploegen. De partijdig
heid van de politie is gekend. Wij 
waarschuwen de socialisten. Wij 
laten ons niet van de s t raa t ver
drijven Wij hebben dit bewezen 
bij de laatste gemeenteverkiezin
gen. Wij zullen dit, indien nodig, 
opnieuw bewijzen. 

De financiële mobilisatie ver
loopt schitterend. Alle voorberei
dingen zijn getroffen. Propagan
disten, het woord is nu aan U! 
Munitie gevraagd. 

De dag der verkiezing nader t 
en de kas is leeg. We dienen drin
gend te beginnen met de kiesstrijd. 
Het afdelingsbestuur heeft dan 
ook beslist met de financiële mo
bilisatie te beginnen vanaf 1 
maart . 

We rekenen op Uw begrip en on
baatzuchtigheid. We weten dat U 
ons op een prachtige manier ge
steund hebt voor de gemeentever
kiezing. 

We doen nogmaals een beroep 
op U! Er s taa t zeer veel op het 
spel Denken we maar even swin 
de grendelgrondwet die ons volk 
eeuwigdurend zal veroordelen tot 
een tweederangspositie. 

Onze medewerkers s taan gereed 
voor het vuile en ondankbare werk. 

De manier waarop ze de kies
strijd zullen voeren wordt noch
tans bepaald door het bedrag dat 
rondgehaald wordt. 

KAPELLE OP DEN BOS 

Op aondag 31-1-65 werd een 
nieuwe afdeling uit de grond ge
s tampt te Londerzeel, onder de 
leiding van de heren Edw. Pas en 
Deblieck van de afdeling Kapelle-
op-den-Bos. 

Al het mogelijke wordt gedaan 
Om nog voor de verkiezing een af
deling te stichten in Nieuwenvode 
met Ramsdonk, alsook in Hum-
beek en in Malderen. 
Bal. 

Een groot Vlaams bal aal gege
ven worden op zaterdag 20 maar t 
In de zaal t In het witte paard » 
met het gekend Vlaams orkest 
< Dl Melodia » van F- Everaert. 

Alle leden en Vlaamsgezinden 
van Kapelle en omstreken worden 
hartelijk uitgenodigd. 

Toegang 40 fr., voorbehouden 
tafels 20 fr.. kaarten en plaatsen 
te bespreken op niunmer 015 
T1172, Pas Edw. 

Als sprekers zullen optreden : 
onze algemene voorzitter en volks-
vertegenwoord ger de heer Pr. Van 
der Eist en de algemene propagan
daleider de heer T. Van Overstrae-
ten. 

Gezien het belang van deze ver
gadering rekenen wU stellig op de 
aanwezigheid van al onze leden en 
sympatisanten. Breng ook vrienden 
mee. 

Wij doen een oproep tot alle fe-
deral 'sten van onze gemeente om 
ons te steunen in het zware propa
gandawerk dat ons wacht in ver
band met de wetgevende verkie
zingen. 

Onze afdeling moet als voor
beeld dienen voor de andere ge
meenten uit hei Brusselse. 

Iedereen, jong en oud, kan ons 
helpen. 

U kunt zich hiervoor in verbin
ding stellen met de heren : Theo 
Pauwels, Haachtsesteenweg 1176 of 
Vaes Roger, Van Boeckelstraat 40, 
Evere. Teletoon : 16.85.44. 

BRABANT 

EVERE 
Voor de afdelingen Evere, 

Schaarbeek en St. Joost ten Node 
vindt er een zeer belangrijke voor
lichtingsvergadering plaats op don
derdag 18 maar t ek . te 20 uur in 
de zaal Luxor, Paviljoenstraat 56 
te Schaarbeek. 

LIMBURG 

MERKSEM 
Half vastenavond. 

Het Is een traditie dat de Wa-
terploeg met HaUvastenavond een 
gemaskerd en ongemaskerd, ver-
kleed en onverkleed dansfeest in
r icht waar gelegenheid is zich een 
avond gezellig te vecmaken. Dit 
j aa r vindt deze avond plaats op za
terdag 27 maar t te 20 uur m de 
eaal van het lokaal Vlaams Huis 
Tijl, Bredabaan 198. Deelname in 
de onkosten 10 fr Kaar ten zijn 
reeds in Tiji te verkrijgen. 

NEEROETEREN 
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 aboimees. 

Hou deze avond zeker vrijl Uit
nodiging volgt. 
Pamfletten. 

Aan ieder huusgezin uit de ge
meenten Rotem en Dilsen werd 
verleden week een pamflet be. 
zorgd! 
Kolportage. 

Zondag 6 maar t hield de propa^ ' 
gandistenploeg van onze afdeling 
een flinke kolportage te Neeroete-
ren. Een duizendtal pamfletten 
over de grendelgi'ondwet werden 
aan de man gebracht! 

De uitroep van menig mens was 
c Eindelijk is de Volksunie daar » 
en « Wij hadden U al lang ver
wacht ». Zonder kommentaar. 

Zondag 14 maar t kolportage te 
Rotem en Dilsen. Alle propagan
disten op post ten laatste om 8 
uur 45. 

Werkvergadering. 
Donderdag 4 maar t had er een 

werkvergadering plaats ten huize 
vftn A. Cuppens. De verkiezings-
plannen en het s tr i jdprogtamma 
werden verder uitgewerkt. 

OOST-VLAANDEREN 

AALST 
Kolportageploeg. 

Het werd een zeer drukke zon
dagmorgen die door sommigen 
reeds ingezet was met een ruisen
de VU balnacht m Erembodegem, 
balnacht die er e c h t » ook de oor
zaak van was dat enkelen verstek 
heten gaan voor de kolportage. 

Niettemin slaagden 16 man er 
in aan verschillende kerken hon
derden pamfletten uit te delen en 
nadien in zeer weinig tijd in Moor-
sel, Meldert en Baardegem (9.300 
Inwoners) nog 351 bladen aan de 
man te brengen. 

Stafke was bovendien de koning 
te rijk met de 1.000 fr. steun die 
een Moorselse vriend hem spon
taan aanbood Onze hartelijkste 
dank hiervoor. 

Voor de tweede opeenvolgende 
maal schoot Ludwig Van Mieghem 
de hoofdvogel a t met 35 verkoch
te bladen. 

Zondag a.s. 14 maar t gaat d« 
tocht naaf Hofstade, Gijyegem en 
Herdersem. 

Wi| verwachten een talrijke op
komst om een rekordvrkoop te 
kunnen verwezenliiken. 

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

Wip onderwee: wenst opgepikt te 
worden verwittigt zateidag\^oor-
middag « De Vriendschap » (tel. 
(053)26150) of Robei-t Vanderweeën 
(tel. (53)66960). 

Met onze beste wensen. 
Zondagmorgen bracht een af

vaardiging van de kolporta^eploeg 
In de kliniek een bezoek aan de 
goeie vriend en kolporteur Karel 
Ghijssens die er een heelkundige 
bewerking onderging. Kar eitje stelt 
he t best en heeft er zijn spreek-
wooi delijk goed humeur niet bij 
verloren. 

Wij wensen hem een zeer spoe
dig herstel. 

Hetzelfde geldt voor de vriend 
Raoul Piron, die een lichte been
breuk opliep. 

Tot si)oedig weCTZiens in oos 
midden want prima-krachten heb

ben we niet te veeL 

BURST - HELDERGEM . AM-

GEM - RESSÈGEM 

Om de verkiezingsstrijd in te 
zetten, bieden we u op 27 maar t 
e.k. te 20 uur in het « Café Frans 
Geers », Nieuwstraat te Burst, een 
spreekbeurt aan van senator Die-
pendaele en als hoofdbrok een 
rede van di-s. Maurits Coppieters 
met als tema : « Waarom Volks
unie nu? ». 

Elk lid brengt een simpatizant 
mee 1 

MERELBEKE 

Drs CJoppieters zet de verkie-
Meetings. 
zmgsstrijd in, voor ons kanton, op 
vrijdag 19 maart , 20 uur in Ber
kenhof. 

Zegt het voort : allen worden 
verwacht. 

Op 22 april, 20 uur, spreken voor 
ons : Dr L. Wouters en dhr Toon 
van Overstraeten. 

Kolportages. 
In maar t kolporteren wij in het 

distrikt Ledeberg als volgt : 7 
maart , Gavere; 14 maar t . Gent
brugge; 21 maart , Melle; 28 maart , 
Merelbeke-Plora. Al onze propa
gandisten verzamelen telkens om 
9 uur in <( Berkenhof ». 
Meeting. 

Onze speciale aandacht gaa t 
nu naar de volgende meeting. Na 
de puike en flink gewaardeerde 
rede van Mr Herman Wagemans, 
verwelkomen wij Drs M. Coppie
ters. Op vnjdag 19 maart , allen 
op post m « Berkenhof ». Begin 
te 20 uur. 

MIDDELKERKE 

Het eerste Volksuniebal dooi- de 
plaatselijke afdeling ingericht 
werd een reusachtig sukses! Niet 
minder dan vierhonderd entoesias-
te aanwezigen deden de zaal « Li
do » op haar grondvesten daveren. 
Aldus werd nogmaals bewezen dat 
de VU mensen van Middelkerke 
met alleen de sterkste aldeling 
vormen van de kust maar ook 
niet te onderschatten feestvierders 
zijn! 

Gedurende het bal werd overge
gaan tot de trekking van de tom
bola door de Vlaamse Vrienden
kring ingericht. 

SCHUIMRUBBEKMATKASSEN 

met 
Gebreve tee rde 
bedekkings lagen . 

RESSOKTMATHASSEN 
(Brevet • 5297Ü8) 
met 
Gebreve tee rde karkassen 
(Brevet 5127(57) 

OOST - ROZEBEKE 

Te Oost - Rozebeke is onder 
overgiote toeloop ten grave ge
dragen, ons aller vriend en kam
per oorlogsburgemeester Jeroom 
Ampe. Hij was tevens de leider 
van de beroemde Hallebedevaar
ten uit West-Vlaanderen en waar
over de heer Carlos Waelkens hem 
een ontroerende hulde bracht;, ver
der een afscheidsgroet van A. Ver-
meersch. 

WETTEREN 
Op zaterdag 20 maar t opening 

van de kiesstrijd m ons kanton, 
om 20 uur in de zaal St. Huber-
tus, dorp 8, te Laarne. 

Volksvertegenwoordiger dr Ri
chard Van Leemputten zal onze 
feestspreker zijn, en ons het ant
woord op volgenee belangrijke 
vragen geven. Hoe bepalen wij Vla
mingen bij de a.s. verkiezingen 
onze eigen toekomst. Wat betekent 
voor ons de grondwetsherziening? 
Gezien de belangrijkheid van de 
komende verkiezingen zullen alle 
leden en sympatisanten er aan 
houden goed voorgelicht te ziJn, 
en zeker aanwezig zijn op onze 
eerste kiesmeting Na de meeting 
gezellig samenzijn. 

WEST-VLAANDEREN 

KOR 1 KIJK 

De kolportage van 18 februari in 
Heule was een succes, 191 num
mers werden aan de man geljracht, 
ook in Deerlijk op 7 maar t waren 
onze mannen op post en werden 
140 nummers verkocht. 

Wij danken onze propagandisten 
die zo trouw op pxjst zijn en zich 
niet laten afschrikken door het 
koude weder. Volgende kolportage 
op 21 maar t te Vichte. Wij-reke
nen weer op U allen. 
Samenzijn. 

.Afd. Kortrijk nodigt alle leden 
uit op haar gezellig etentje, op 20 
maar t a.s. in ons lokaal « Astor >. 
n Lekkere hutsepot zal aangebo
den worden Deelname in de kos
ten 40 fr. Inschrijven in ons lo
kaal « Astor », Grote markt, Kor
trijk. 

MEULEBEKE-TIELT 

De Vlaamse Vriendenkring Meu-
lebeke-Tielt geeft op 20 maar t 196B 
haa r jaarlijks halfvastenbal in de 
zaal « Relais », Brugsesteenweg, 
Meulebeke. Begin om 20 uur 30. 
U ook komt stellig genieten van 
de karnavaleske sfeer en de mee
slepende dansmuziek van het or
kest Paul Rutger. De lidmaat-
sohapskaart 1965 van de kring — 
kostprijs 50 fr. — geldt als toe
gangsbewijs. 

Geschenken voor de tombola 
worden met dank aanvaard op het 
sekretariaat : Gents t raat 40, als
mede bij Mr. Milo Vanseveren, 
Bertje Santensweg 5, Meulebeke. 

MET 
SPECIAAL 
BREVET 

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

Indien U geen verkoper 
in uw omtrek kent s tuur 
ons een kaar t j e en we 
zenden U het ad res van 
de d ich ts bijgelegen ver
k o p e r Star Zele. 

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

Alle zater- en zondagen 
Opper Beieren orkes t . 
S temming - plezier . 
Alle dagen, 's middags en 
's avonds beste keuken, 
niet d u u r . 
Vanaf 's morgens 
tot 's nach t s 
koud buffet en koffie. 
Bi jzonder inger icht voor 
groepsre izen scholen e n / , . . 
P a r k i n g voor h o n d e r d e n 
au tobussen en auto 's . 
Alles p r ima verzorgd 
en goedkoop . 

D O R T M U N D E R 
Th ie rb rauhof II 
Groenp laa t s 33 te Antwerpen 

p r ima koud buffet. 
Open dag en nacht . 
Zalen voor vergader ingen , 
enz. 
Van nu af Staf Woute r s 
aan de t a p k r a a n . 

DORT-BIERKELDER 
Oude Markt 22 Leuven. 

Schoons te b ie rke lde r 
van het land. 

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

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

DORT THIERBRAUHOF IV 
Autosnelweg Aalst, 

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

Aanbevolen 
Huizen 

H E R B E R G E N 

Bezoek het (( Vee hviis >. 
te St-AMA!VDS a.d Schelde 

Mosselen - Paling 
Uitbater : Jan Brug-nans 

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

.- PETER BEN JIT » 
Franrijklei 8, Antwerpen 
Op doorreis te Aalst : be

zoek het Vlaams Huis 
(DE VRIENDSCHAP. 

Kerkstraat 9 
(bij de Grote Markt) 

Bar - Bowling - Buffet 
OOSïHDEK 

Oosthoekstraat 17 
KNOKKE - Tel. 63.811 

VLA AN S HUIS 
IJzerlaan 82 Tel. (051)50749 

DIKSMUFE 
Uitbater Leo Vreese 

Feestzaal voor groepen 

ELEC. APPAR. 

Vermindering vr lezers VU 
Huish. App. - Radio-T.V-

bandopnemers... 
37.92.57 ELAGRO 38.74.68 
De Damhouderstr. 23. Ant-

B O U W E N - W O N E N 

De specialist der 
standaarddeuren 

J. LEEMANS Deurne Z . 
Van Havrelei 70 T. 35.63.17 
Agent : De Coene, Kortrijk 

Plastic vloer en trapbedek-
kingen. Deliflex - Tapiflex 
enz. Inlichtingen : 
Claessens-Cornelis Schut-
str. 18, Deurne. T. 36.13.12 

Voor uw mode rn in te r ieur 
EURO-DOMI 

Kruidtuinlaan 6, Brussel 
met Geschenken-kelder 

Bouw-, veranderings- en 
herstellingswerken 
SEGERS Adriaan 

Steynstraat 187 
Hoboken - Tel. (03) 37.43.81 

BOEKEN - T IJDSCHR. 

Voor al uw Vlaamse lektuur 
EEN ADRES : 

Boek- en dagbladhandel 
Paul BEQUET 

Nassaustraat 6, Antwerpen 

HOTEL - RESTAURANT 

Bezoek het Payottenland 
goede spijzen vindt U in 

afspanning 
« DE KROON ,) 

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

« Vlaams Huis » Knokke 
Kamers - vol. pension -

gezellige sfeer 
Vermindering v. groepen. 
Elisabethl 105, TeL 632.70 

Vlaams Huis Breughel 
de Smet de Naeyerlaan 141 

BLANKENBERGE 
Telefoon : (050)41637 

Vol. Pension - 30 kamers 

U U R W E R K 

Zwitserse uurwerken 
bij meester unrwerkmaker 

SLAETS 
Dewinterstr. 11, Oudergem 
T. 72.45.4-3. Terminus tr. 35 
10 % korting v. leden V.ü. 
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D. _ ' E volgende verkiezingen zul
len zich afspelen rondom één hoofdin-
« t : de grondwetsherziening. 

Die grondwetsherziening is zo be-
tongrijk dat ze alle andere programa-
punten min of meer, en eerder meer 
&m min, in de schaduw zal plaatsen. 

De grondwetsherziening is inder-
Slaad «de» aanslag op de toskomst van 
liet Vlaamse volk. 

Dl 'E twee vorige grondwets
herzieningen gingen in demokratische 
lichting. De grondwetsherziening van 

te vrijwaren. Dat gans Vhumderea 
een voorbeeld moet zijn van eendrachr 
tige samenwerking. 

MJ E inhoud van de Vlaamse 
Beweging is steeds geweest, soms va
ger, soms overduidelijk, de strijd om 
de eigen ontplooiingsmogelijkheden 
van ons Vlaamse volk. 

In 1860 schreef de toenmalige uiterst-
linkse Vuylsteke in «De Nederlandse 
Spectator» als synthese van de Vlaam
se Beweging : «De Vlaamse Beweging 
openbaart zich als de ontwaking van 
een lang verdoofd nationaal gevoel; 
als de herleving van een volk». 

H, IBT ts daarbij overduidelijk 
dat men zich niet kan beroepen op de 
Vlaamse Beweging en daarbij federa
lisme en grondwetsherziening tot 
bijkomende dingen degraderen. Wie 
dat doet, plaatst zich ofwel buiten de 
Vlaamse Beweging ofwel op een uit
zichtloos zijspoor. 

IJ weten wat onze tegen
standers willen : yiaanderen beletten 
door nieuwe wetten zijn volksontvoog
ding te voltrekken. Dat bereikt men 
met de beruchte artikels 3bis en 38bis 

D ' E grondspekulatie rond het 
Brusselse wil meer armslag. Het ka
pitaal moet grove winsten opstrijken. 
De franstalige Brusselaars willen bui
ten Brussel wonen in franstalige (voor
heen Vlaamse) gemeenten. Aan dit 
kapitalistisch spelletje offeren zowel 
de B.S.P., als de C.V.P., als de P.V.V.-
leiding. In de grond zijn ze het eens 
over het Brussels imperialisme; alleen 
verschilt hun taktiek, gelet op de aard 
van hun kiezers. Dit spel moet een 
einde nemen door de bouwzones tot 
gemeenschapsbezit te maken. En an
derzijds dient het vraagstuk van de 
uitzwerming opgelost door taalhomo-
gene satelli^^^steden. 

DE 

1893 veranderde het cijnsverkiezings-
«telsel in die zin dat iedereen althans 
één stem kreeg. De kapitaalkrachti
gen mochten er echter nog twee of 
drie uitbrengen. Het was het alge
meen meervoudig stemrecht. 

De grondwetsherziening van 1919 
(theoretisch 1921) ging verder de de
mokratische weg »p door iedereen, 
arm of rijk, één stem te geven. Het 
was het algemeen enkelvoudig stem
recht. 

D. 'E huidige grond wetsher-
riening keert op een verkapte wijze 
terug naar de grondwet van 1893, naar 
een soort algemeen meervoudig stem-
lecht, in die zin dat de stemmen van 
42 % franstaligen evenveel waard zul-
Ifen zijn dan die van 58 % Vlamingen. 
Het is een anti-Vlaamse, een anti-so-
Ciale, een reactionaire grondwetsher-
Jaening. 

1 EGENOVER het belang 
Tan de inzet hoeft het dan ook geen 
betoog dat iedereen die werkelijk 
jriaaunsgezind is, dat iedereen die het 
cVlaanderen eerst» huldigt, thans de 
plicht heeft zich in te zetten om de 
Joekomstmogelijkheden van ons volk 

INZET 
Door Wim Jorissen 

Het was niets anders dan hetgeen 
Jan Frans Willems vóór hem geschre
ven had en wat Lodewijk de Raet en 
zoveel anderen na hem zouden schrij
ven. Het was inderdaad het wezen 
van de Vlaamse Beweging. 

D E konsekwenties van deze 
erkenning van de Vlaamse volksstrijd 
zijn : de eigen staatsstruktuur (realis
tisch gezien : het federalisme) en so-
ciaal-ekonomishe en kulturele her
vormingen die ons volk een eigen en 
eigentijds gelaat moeten geven. 

Betogen dat het federalisme of een 
vooruitstrevend sociaal-economisch pro
gram slechts middelen zijn is naast 
de kwestie, het zijn noodzakelijke 
middelen. 

O VERAL in de wereld waar 
de volkeren de strijd om hun bestaan 
uitvochten en daarin slaagden, zagen 
wij daarbij dat tot aan de bevrijding 
van dat volk van vreemde overheer
sing er eenheid was in de strijdende 
gelederen. Die eenheid is de eerste 
plicht voor iedereen die zich op de 
Vlaamse Beweging beroept en die het 
eerlijk meent. Die eenheid geldt zeker 
nu op dit ogenblik van uitermate ge
wichtige strijd tegen de grondwets
herziening. 

van de vooropgezette nieuwe grondwet. 
En anderzijds, door uitholling van de 
bestaande wetten het oude franstalige 
Belgische imperialisme nieuw leven 
in te blazen. Zij heèben toch de staat en 
het gerecht in handen, dus passen ze 
van de bestaande wetten toe wat hen 
goeddunkt. Men kijke maar naar het
geen thans te Remersdaal en te Ronse 
gebeurt in het onderwijs, men kijke 
naar de toepassing van de taalwetten 
in het Brusselse. 

W IJ kennen hun plannen. 
Spaak heeft ze argeloos-weg ver

klapt : «De toekomstige grenzen van 
Brussel liggen te Leuven, Mechelen, 
Aalst en Nijvel». 

Wij kennen het wetsvoorstel van de 
C.V.P.-er Duvieusart, oud-eerste-minis-
ter. Niet alleen de 6 randgementen 
van Hertoginnedal moeten het Brus
sels taairegime krijgen, maar ook nog 
20 andere randgemeenten moet het 
vrij staan zelf te bepalen of ze al dan 
niet het taairegime aannemen van 
Brussel-stad. 

Wij kennen het programma van de 
P.V.V. Niet alleen de 6 gemeenten van 
Hertoginnedal moeten tweetalig wor
den, maar ook nog 12 andere randge
meenten, samen meer dan 100.000 
inwoners (o.m. Vilvoorde en Sint-Pie-
ters-Leeuw). 

/ \ F W E E R en offensief tegen 
de plannen van de unitaristische im
perialisten veronderstellen echter de 
eenheid van de Vlaamse partij en de 
uitbouw van de Vlaamse zweeppartij 
tot een Vlaamse massapartij. 

De uitbouw van de Volksunie tot 
een volwaardige partij zal er komen, 
tot spijt van wie het benijdt. Na de 
volgende verkiezingen zal de partij er 
weer heel anders uitzien dan nu, zo
als ze nu heel anders uitziet dan een 
paar jaar geleden. Steeds nieuwe 
krachten brengen steeds nieuwe uit
bouw. 

O P het ogenblik dat de nieu
we krachten in alle arrondissementen 
zich beginnen te melden of op verzoek 
toetreden om de weinige verkiesbare 
en de veel talrijkere onverkiesbare 
plaatsen op de lijsten te bezetten, 
staat men toch altijd weer verwonderd 
over een eigenaardige soort wrok die 
een paar kleine groepjes tegen onze 
partij koesteren en dit terwijl wij 
toch bereid zijn, met alle begrip voor 
afzonderlijke situaties, met iedereen 
die van goede wil is samen te werken. 
Bijkomstigheden van psychologische 
aard mogen toch het grote doel van de 
Vlaamse Beweging niet uit het oog 
doen verliezen. 

E t ENHEID en samenballing 
van alle krachten. Het blijft ons grote 
doel in alle provincies. Onze partij 
blijft een open partij, waar iedereen 
die loyaal wil samenwerken, welkom 
is. 

Dat ondanks enkele uitzonderingen, 
zovelen in Vlaanderen daartoe berMd 
zijn, doet ons hoopvol de toekomst 
tegemoet zien. 

De oude kwaal van het Vlaamse in
dividualisme en van de kliekjesmenta
liteit geraakt geleidelijk overwonnen. 

Wij beginnen te reageren als volk. 
Het is ook t i jd! 

Interfonie 
Geluidsrersterking in de perfektie Toor 
zalen • reklamewagens • kerken • huis
kamers enz... 

Wendt U in rertrouwen tot ; 
ELECTRO AKOUSTIEK 

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

Radio • T.y. • draagbare radiotoestellen 
platendraaiers. Wij vertegenwoordigen 
enkel merken van de hoogste hoedanig
heid — Bandopnemers Tanaf 2.250 F 
tot 117.000 F. 
Op vertoon van deze aankondiging gentel 

U tpeeiale voorwaarden. 

KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS 

GOED NUM^AER ?.. 

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

• UW AUTO 
• UW HUIS. 

• UW MEUBELEN 

I -ladpleeg ons, U zult er baat bij vinden. 

Daarom slechts één adres : 

VERZEKERINGEN VAN DER PAAL, VOORBRAECK & CO. P.V.B.A. 
J s n Van Bijswijcklaaii 62, Antwerpen. Telefoon 03/31.54.38 . FCB 163-620 
Beheer : Van der Paal • Voorbraeck — Direktie : Lic. Rik De Voa. 

JA... OANK ZIJ DE 

NATIONALE LOTERIJ 


