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Stelselmatig wordt, ondanks de tegenslag in het Brusselse, de verruiming in
de Volksunie doorgezet.
Nadat mr. Schiltz bij de gemeenteverkiezingen te Antwerpen aanvaard had

OOK ANTWERPEN IS KLAAR!

ais kopman op de Volksunie-lijst te fungeren, konden wij enkele weken geleden
meedelen dat onze Kamerlijst te St Niklaas zal aangevoerd worden door
drs. Maurits Coppieters.
Vandaag kunnen wij daar aan toevoegen dat dr. De Paep aanvaard heeft, de

Verleden zaterdag vond te Mortsel, de Antwerpse
gemeente die mede door de
Volksunie
bestuurd wordt en waar Ward Rolus een schepenambt
in de wacht
sleepte, de grote kaderdag van de provincie Antwerpen
plaats. Deze
kaderdag,
bedoeld als een verzameling
voor alle verantwoordelijke
Volksunie-kaderleden
met het oog op de kiesstrijd die er trouwens mede door ingezet werd, kende een
reusachtige belangstelling.-Vooral
tijdens de namiddagvergadering
was alles wat
naam en rang had in de Volksunie van de provincie Antwerpen en ook van daarbuiten aanwezig om de sprekers aan het woord te horen.

De werkvergadering in de voormiddaguren tiad reeds een ruime belangstelling. Zij stond - zoals trouwens de
ganse kaderdag - onder voorzitterschap
van E. Slosse en behelsde een goed g' lokumenteerde en gestoffeerde uiteenzetting over het voeren van de propaganda
door Toon van Overstraeten, algemeen
propagandaleider, en een beknopt politiek overzicht door volksvertegenwoordiger R. Mattheyssens, waarna een spervuur van vragen kwam bewijzen dat de
toehoorders een en al aandacht waren
voor wat gezegd werd.
Tijdens
de
namiddag-vergadering
werd vooraf door Karel Dillen hulde
gebracht aan Mr Van der Eist die dag
op dag zijn 45-ste verjaardag vierde. Als
eerste spreker kwam dan het Antwerpse

gemeenteraadslid Mr Hugo Schiltz aan
het woord. Onder het thema « ontwerpen vrij van Brusselse voogdij » schetste
hij de wantoestand die erin bestaat dat
Brussel alls, naar zich wil toetrekken
zonder dat er voor andere delen van het
land en in het bijzonder voor Antwerpen
nog veel overblijft. Heel deze provincie,
die zou kunnen genieten van de grote
industriële ekspansie van de Antwerpse
haven, wordt mede s^eschaad door de onverzadigbare slokop Brussel. Mr Schillz
wees op de achteruitstelling van de Zuiderkempen, op de slechte arrondissementele en interprovinciale verbindingen,
daar waar het zwaartepunt van wegenbouw en openbare werken steeds maar
te Brussel blijft gelegen, l>e luchthaven
(vervolg blz. 5)

Volksunielijst voor de Senaat te St Niklaas aan te voeren. Dr. De Paep is een
populaire figuur in het Waasland die • mede ook in landbouwerskringen • alom
gekend en geëerd is.

VERRUIMING
Daarnaast kunnen wij meedelen dat professor dr. Elaut zich bereid heeft verklaard, de Volksunielijst voor de Senaat te Gent aan te voeren. Professor dr,
Elaut is een der zeldzame figuren uit de universitaire wereld die steeds doorheen hun ganse leven en loopbaan - zoals bijv. een prof. Daels - konsekwen(
bij hun volk hebben gestaan. In de medische en universitaire kringen is hij
een gezaghebbende figuur.
De beslissing van professor dr. Elaut toont aan velen in Vlaanderen, die thans
nog aarzelen en wachten, de weg : met een verruimde, versterkte Volksunie
tegen de grondwetsherziening. Het is onze vaste hoop en overtuiging dat in
het spoor van professor dr. Elaut nog heel wat gezaghebbende vlaamsgezinden
zich in de eerstkomende weken bij de Volksunie zullen scharen.
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DE

NIEUWE KANBtDAAT
Waarde Redaktie,
Bij h e t bekendmaken van de
voorlopige
CVP-kandidatenlijst
voor Gent-Eeklo, komt onder de
nieuwe namen ook deze van de
beer Wilfried Martens voor. Onmiddellijk dringen zich enkele vragen op.
Is de heer W. Mariens geen fe«leralist meer? Naar mijn weten is
(Je CVP toch tegen h e t federalism e gekant? Was zijn federalistifiche belijdenis bijvoorbeeld bij de
m a r s te Antwerpen d a n wel oprecht? Hoe verklaart hij zijn samengaan op een en dezelfde lijst
met Theo Lefevre?
K e u r t hij de misdadige grondwetsherziening goed? Geett hij
aijn zegen a a n de waarborgen a a n
de Walen? Is hij de mening toegedaan d a t de Vlamingen niets
meer te vragen hebben? Is h i j
Hertoginnedal vergeten? G a a t hij
de weg v a n Viktor Lsemans (en
«ndo-en) op?
B.H.

pseudo-verzets' ui ?
Veel men.-en zijn er persoonl jk
getuige van geweest hoe veel
mondhelden v a n nu, op de meest
laaghartige wijze van de Duitsers
allerlei gunsten kwamen a t s m e k n
en er, in veel gevallen, niet voor
terugdeinsden verklikker t e spel?n.
Er k a n een heel boek gevuld worden m e t namen, voornamen en
adressen. Ik meen dat d i t de enige
manier is : nl. deze hvanas m e t
h u n eigen vieze snuit in h u n eigen drek wrijven!
Maar ja, dit zal ool\ we! weer
een utopie bli'ven.
El- is zelfs niemand meer die er
nog durft a a n te herinneren d a t
onze Senaatsvoorzitter — t h a n s
fungerend op de e°rste plaats v a n
een lijst die z'ch chri telijk durft
noemen! — in koelen bloed meer
dan 100 mensen
liet fusiljeren
waarvan het nu vaststaat dat er
tientallen bij waren die, zonder
enige grond van oewi.is of alleen
op basis van verdachtmakingen en
valse beschuldigingen, werden kapot gemaakt!
B.D.

Mechelen.

dikapten te verzachten. Er is echter wel geld te vinden voor luxeuitgaven die er niet nodig zijn.
Onze grote s t a a t s m a n n e n ook
zij die zich katoliek noemen, hebben een bedrag van « amper » 75
miljoen gevonden, om te Montreal
een Belgische Paviljoen op te richten. Met deze som zou m e n ofwel
150
arbeiderswoningen
kunnen
bouwen, of nog beter, h e t lijden
van vele onzer gehandikapten verzachten door hen een hoger pensioen te bezorgen. Zou onze eerste
minister daar even willen a a n denken?
Nu de verkiezingen in het vooruitzicht zijn, gaan de pensioenen
de hoogte m, want de gepensioneerden vormen een massa stemmen.
Doch de gehandikapten moet.en
ook h u n aandeel krijgen.
We kunnen h e t niet nemen dat,
n a de onverantwoordelijke financiële aderlating voor h e t Belgisch
dorp in Amerika, n u terug 75 miljoen a a n luxe worden besteed, terwijl onze gehandikapten m e t een
aalmoes dienen tevreden *e zijn.
J.B. . Merksem.

Aalst.

BETERE DOELEINDEN
DR. E. MUYLLE

« KLEINE

INGIVIEKEN »

Geachte Redaktie,
Het zeer « kleine » wetsontwerp
in verband m e t de oorlogs&chade
a a n de « kleine mcivieken » is er
dus zelfs In zijn
oorspronkelijke
minimiun-vorm niet doorgekomen
Voor de zoveelste maal zijn onze
christelijke
parlementairen
door
de knieën gegaan. De maffia van
liet verzet, zoals het weekblad van
de VOS-sen hen terecht noemt,
heeft weer eens haar slag thuisgehaald.
Het is toch
godgeklaagd d a t
hiertegen zo wemig reactie komt.
Het is toch niet zo moeilijk om
deze maniakken en vuilspuiters
voor goed de mond te snoeren.
Welke polemist neemt h e t op zich
eens een « witboek » te publiceren
over al de heldendaden van deze

Geachte

Heren.

Zoals wellicht vele anderen heb
ik mijn leesgeld bij de « Nieuwe »
voor volgende periode niet meer
betaald ingevolge het fameuze artikel tegen de VU.
Ik heb besloten, deze som tot
betere doeleinden a a n te wenden
en ze in te schrijven op de lijsten van h e t verkiezingsfonds, in
de hoop d a t velen zullen volgen.
D.W.

Broechem.

GEEN GELD VOOR
GEHAMOmAPTEN
Mijnheren,
Er IS geen geld voorhanden om
het financieel lot van onze gehan-

Ml jnhei en,
In de loop van de m a a n d juli
19G5 za] door toedoen van het dr.
Edgard Muylle-komitee m de St.
Rochuskerk te Deurne-Zuid
een
plechtige zielemis m e t kanselrede
worden opgedragen, gevolgd ioor
een grafhulde op h e t St. Rochuskerkhof, ter nagedachtenis van de
Vlaamse vooiTeohter en « dokter
der armen », dr. pdgard Muylle,
die jaar geleden te Edegi,'m overleed als slachtoffer van de repressie.
Na deze herdenking wil het comitee de figuur van dr. Edgard
Muylle vooral huldigen als strijdend Vlaming, als gelovig en onbaatzuchtig geneesheer en als
volksgeliefd letterkimdige.
Wie het komitee m deze opdracht wil steunen, k a n dit steeds
doen door een kleine m.aar welge-

konie bijdrage te storten op iiet
p . c r . - n u m m e r 8719.28 van de secretaris F r a n s Bellon, Knyffstraat
7 te Deurne Personen welke aktief wensen mede te werken, kunnen eveneens kontakt
opnemen
met h e l komitee via voormeld
adies.

PROVINCIAAL
ZANGFEEST
Geachte Redaktie,
Het provinciaal sekretariaat van
het ANZ — afdeling Limburg —
m a a k t bekend d a t het e ü d e provinciaal zangfeest wordt ingericht
in samenwerking met de Vlaamse Toeristenbond op p a a s m a a n d a g
de 19 april om halfdrie in de zaal
Familia te Genk.
De volkszang zal begeleid woi'den door h e t Limburgs Koperen- •
semble Wie verleden jaar voor h e t
eerst kennis mocht m a k e n met de
prachtige bewerkingen van J u liaan Wilmots zal niet nalaten dit
zangfeest mee te zingen. Geen enkel van de provinciale zangfeesten kwam met zulk een begeleidingsformule voor de dag. Limburg mag daar fier op gaan. Gezamenlijk zullen wij oude en nieuwe liederen zingen over de eeuwige thema's : lietde en dood, vaderland en moedertaal
ambacht en
lente, scherts; spel eu dans. E n
ook
strijdliederen ; zolang
de
leeuw moet klauwen. H e t strijdlied houdt de slaners wakker en
wakkert de wakkeren a a n Voor
dit laatste staat ook de gelegenheidsi-edenaar : Jozef van Overstraeten, voorzitter VTB-VAB borg.
Voor Limburg is h e t stadium
van ekspsrimenten voorbij. Dit
elfde zangfeest belooft een prachtige gave prestatie te worden Hiervoor staan ook de gemengde koren van de gemeentelijke koorfsderatie van Genk in. die zich andermaal voor de wagen spannen.
Plakbneven voor dit zangfeest
vraagt U telefonisch a a n op nr.
011-52.985 of m e t een briefkaart
op h e t sekretariaat ; Guido Gezellelaan 7, Genk.
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MEDAILLE
Waarde

Heren,

Bij h e t doornemen v a n k r a n t e n
en weekbladen heb ik de indruk
dat onze Vlaamse k r a n t e n en
weekbladen; zelfs de strijdende e n
marsjerende; niet genoeg of altans onvoldoende a a n d a c h t besteden a a n de « aanvallende » houding, welke ze dienen a a n te nemen i.p.v. van de defensieve, die
voortdurend weerlegt, overre d t ;
de argumenten — gegronde en ongegronde — van de tegenpartij —
hier de frankofonen.
De frankofonen willen d a t 50 %
van de topambtenaien tot de hunn e n behoren. Onze k r a n t e n reage]-en hierop m e t verkrachting van
de spelregels van de demokratie,
wat allemaal heel juist is, en d a t
ieder van ons aanneemt, maar d a t
niettemin belet dat de andere partij rustig zijn eis voorhoud e n
reeds beschouwt als zijnde verworven. W a t kunnen wij hiertegen
plaatsen : veel. Om te beginnen
wanneer zij eisen 50 "'r van de topambtenaren, waaiom zouden wij
dan niet eisen d a t wij 50 % v a n
het k o n t m g e n t m.iliciens zouden
leveren Onze soldaten zouden misschien m a a r zes of zeven m a a n den hoeven te verliezen. W a a r o m
zouden wij geen 50 % van de belastingen )>etalen. De andere 50 %
door de tegenpartij op t e brengen. Dit zou voor de Vlamingen
een belastingsvermindering
kunnen betekenen. Ik hoor U reeds
antwoorden, dit is moeilijk uit elkaar te houden. J a gemakkelijk
zal h e t niet zijn, m a a r in elk geval gemakkelijker d a n de berekeningen van de nieuwe grondwet.
Waarom zouden wit nog meer d a n
50 % van de schulden-last- v a n
de belgische staat hoeven te betalen, enz.
P.H - Berchem.
De redaktie draagt geen verantnonrdelijkheid voor de inhoud der
gepubliceerde leieribrieven. Ze behoudt ilch het recht van keuze
en inkorting voor. Over de leiersrubriek wordt geen briefwisseling
gevoerd.
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De Stichting Lodewijk De Raet, als volkshogeschool en gesprekscentrum,
heeft
de grote verdienste gehad na 1944 de vele « hokjes » in Vlaanderen bij mekaar
te brengen al was het dan soms maar aanvankelijk om te pogen tot een dialoog
$e komen. Die dialoog, dat brugwerpen over de verschillende politieke en filosofische opvattingen is er een stevige traditie geworden. Zaterdag en zondag
werd gepoogd een brug te werpen over een andere kloof in Vlaanderen, die van
het generatieverschil. « Gesprek tussen generaties van Vlaams gezinden » was het
devies waaronder dit zeer talrijk bijgewoond weekend doorging. Uit iedere
« richting » werd een jongere en een oudere aan het woord gelaten om hun kijk
op d2 Vlaamse beweging te geven.
In de verhouding oudere - jongere
werd dit achtereenvolgens voor de
P.V.V. prof. René Victor, P.V.V.-gegemeenteraadslid te Antvsrerpen en de
heer Piet Van Brabant, parlementair
•Journalist van h e t « Laatste Nieuws ».
Uit socialistische richting : Julien
Kuypers, ere-gevolmachtigd minister
en Jos Wyninckx, sekretaris der
jongsocialisten en schepen te Hoboken. Van C.V.P.-zijde : prof K.C.
Peeters, stadssekretaris te Antwerpen
en schepen prof. Derine.
Dr jur. Paul Beeckman, oud-preses
te Leuven in de roemruchte jaren
rond 1925, liet de vooroorlogse
yiaams-nationale
stem
klinken,
waarbij ik mijn geluid mocht voegen
namens de jongeren in de Volksunie.
Het slotakkoord werd gebracht door
journalist De Brouwer e van de « Rode Vaan>, woordvoerder van de
Vlaamse kommunisten.
Het heeft in ons weekblad niet veel
zin de verslagen van de kranten nogmaals over te doen.
Verschillende
k r a n t e n brachten trouwens ruime
bijdragen over deze partijen- en generatiekonfrontatie. Een «Laatste
Nieuws », een « Gazet van Antwerpen » deden het in de objectieve geest
die de stichting De Raet zelf k e n merkt. Traditionelen en « ekstremisten » werden in die verslagen op gelijke manier behandeld. Alleen «De
Standaard » maakte van de Vlaamsnationale tussenkomst volgende « s a menvatting » : «'s Zondags tussen
tien en dertien uur kwamen twee
vertegenwoordigers van de Volksunie
h u n mening bekend maken over de
Vlaamse beweging». Hoe die mening
was, moeten de lezers slechts raden.
Wij menen d a t h e t belangrijker is,
enkele van de meest markante stellingnamen van de voornaamste overeenkomsten of generatieverschillen
van wat dichter te bekijken.
< Ja, de "ouderen" doen het nog ». Zo
luidde het begin van een geestdriftig
verslag van de « Gazet van Antwerpen ». Wij weten niet van wiens h a n d
dit verslag is, feit is in elk geval dat
die beginzin goed de «geestelijke
breuk» aanduidde, die tot uiting
kwam tussen de P.V.V.- en B.S.P.«ouderen » aan de ene kant en hun

Kuypers. Men zal moeilijk lijk vorige
zaterdag de gelegenheid krijgen om
op zo korte tijd en op zo'n duidelijke
manier de geestelijke breuk vast te
stellen die de zich Vlaamsgezind noemende jongeren uit P.V.V. en B.S.P.
scheidt van hun partijgenoten van
voor de oorlog.
Wij werpen geen steen, omdat wij
zelf te best weten d a t onze generatie
is opgevoed met de stelregel van het
« w o r d t - r i j k - f lammgantisme », de
aanloop voor alle individualistische
ontbindingsverschijnselen.
Piet Van Brabant zag buiten h e t
probleem Brussel niet te veel Vlaamse problemen meer. Weg met alle
strijdrumoer (dat ergert de franstaligen). Wij moeten m a a r beleefd en
vriendelijk worden. Te lapidair vatten wij zijn stelling samen : « spreek
A.B.N, en alles is opgelost».
Federalisme werd dan ook een
uiting van Vlaams pessimisme en
daar h e t pluralisme nog niet voor
morgen is, wordt voor de linksen in
Vlaanderen zelfs de kultuurautonomie een gevaarlijk eksperiment. Als
bewijs werd de Steilvertreter nog
m a a r eens op de proppen gehaald.
Vermoedelijk suggerend n a a r de
politieke eksperimenten te Brussel
en het uit elkaar spatten van het
Vlaams Aktiekomitee gaf jong-BSP-er
Wijninckx ook uiting aan een dergelijke individualistische ingesteldheid
met zijn zin : « Gelukkig d a t de p e riode van de marsjen schijnt afgesloten te zijn ».
Niet meer lapidair samengevat van
onze kant, m a a r een bewijs voor h e t
ontbreken van die Vlaamse overkoepelende refleks werd zijn bewering ; «De arbeider interesseert h e t
niet of hij een Franse of een Vlaamse ontslagbrief krijgt» en «Respekt
kunnen ze niet tussen de boterham
leggen ». Het antwoord kwam van 'n
arbeider in de zaal die zegde, er genoeg van te hebben dat in de belangrijke firma te Antwerpen waar hij
werkt de meeste leidende posten bekleed worden door Walen en Brusselaars, dat hij ook in de betrekkingen
op zijn werk als mens en als Vlaming
wilde gerespekteerd worden.

Lodewijk De Raet
over zijn noden » een soort Vlaamse
beweging was die nog verder van
hem afstond dan de geschiedenistaferelen, door de oudere sprekers
voorgetekend. Een oudere liberaal
reageerde erop : «proficiat, de Vlaamse boodschap moet uitgedragen tot
in h e t kleinste dorp ».
In het kader van die debatten zijn
we dan nog maar eens voor de zoveelste maal gestuit op de «moderne
twistpunten» in de Vlaamse beweging. Of zijn die zo oud als de Vlaamse beweging zelf ? Jongens, wat is er

GESPREK TUSSEN GENERATIES
jongere « flaminganten » aan de a n dere kant. Prof. Gaston Eyskens heeft
juist voor de oorlog geschreven : «De
Vlaamse beweging moet in h e t
Vlaams politiek leven de plaats innemen die haar toekomt, namelijk de
eerste; en zij dient alle andere bewegingen : sociale, ekonomische,
kulturele in zich c j te nemen omdat
zij een nationale beweging i s » .
Het IS deze bindende nationale gedachte die terug te vinden was in de
«oudere» tussenkomsten van een
Victor Kuypers, Peeters en Beeckm a n : het besef van te behoren tot
een Vlaamse nationale gemeenschap
primerend op en bindend in de aktiviteiten die ieder op zijn terrein stelt.
Het bracht Julien Kuypers tot de verklaring «Ik ben Vlaming, dus ben ik
nationalist in de betekenis van die
noodzakelijke groepsverbondenheid ».
Het is dat algemene Vlaamse verbondenheidsgevoel dat al die oudere
sprekers zo'n groot belang deed
hechten aan de Bormsverkiezing van
1928 «Wij hebben toch allen gejuicht na de Bormsverkiezing » zei

Bil die arbeider uit het auditorium
vonden we dan wél de refleks die
Kuypers genoemd had het noodzakelijke Vlaamse zelfrespekt, waarvan
het ontbreken de oorzaak is dat « de
Vlaamse beweging de enige beweging
is in de wereld die als meerderheid
de mistoestanden niet kan ppruimen ».
Iets ander hebben we ook vastgesteld, en dat is misschien wel de
grootste breuk tussen de generatie
Kuypers-Craeybeckx-Victor en de
jongeren Van Brabant-WijninckxGeldolf om er nogmaals enkele n a men op te zetten. Aan een van die
jonge linksen zegden we tijdens het
avondmaal, dat we n a de besprekingen nog n a a r een Limburgs dorp bij
Maaseik moesten « racen » (of razen)
om er in het kader van een Vlaamse
ontmoe'ingsavond te gaan aantonen
wat die beruchte
grondwetsherziening nu was
Aan de verwonderde reaktie van de
jongere « flamingant » zagen we dat
dit «tussen het volk gaan en- in de
taal van het volk h e t voor te lichten

daar « gestellvertreterd » vooral door
de jongere P.V.V.-er, B.S.P.-er en
C.V.P.-er. Het leek wel of van de al
of niet opvoering van de « Plaatsbekleder» de oplossing van de Vlaamse beweging zou afhangen. Het werd
bijna het bewijs dat onder een stelsel van kulturele autonomie of federalisme de klerikale brandstapels in
Vlaanderen terug aan het branden
zouden gaan. Wat werd het minorizeringsargument heen en weer geslingerd tot op het allerpraktische
vlak van verdeling van benoemingen
en subsidies langs h e t staatsmanna !
Tijdens onze tussenkomst hebben
we dan ook kunnen belichten hoe in
de Volksunie het pluralisme wordt
toegepast vanuit de hoofdbekommernis « Vlaanderen eerst» wat een bijn a spontane wederzijdse eerbied meebrengt tussen gelovigen en vrijzinnigen voor eikaars overtuiging. Ik kon
als voorbeeld aanhalen het geval van
een ateneumleraar ACOD-er en
Volksunielid, die zich fel had gekeerd tegen het feit dat zijn ACODafdeling bijna werd « gemobiliseerd »

om de opvoering van de Stellvertreter
te doen lukken. Omgekeerd brengt
dit dan ook mee dat de katolieke n a tionalisten niet mee zullen gaan
« kruisvaarderen » bij evenzeer georchestreerde -anti-betogingen. Laat
de onverdraagzamen de onverdraagzamen bevechten en desnoods b e graven, om het bijbelwoord te p a r a fraseren.
Met die wil tot pluralisme zitten we
dan terug in wat prof. Peeters noemde een schone traditie van de Vlaamse Frontpartij, die spijtig genoeg uit
elkaar viel in een konfessionele en
niet-konfessionele groep. Wij leerden
ook uit de uiteenzetting van Paul
Beeckman dat wij op d a t vlak geen
te grote stenen mochten werpen naar
de vooroorlogse katolieke nationalisten. Kan men zich nu nog voorstellen dat zij als nationalistische Leuvense studenten bijna in de ban werden gedaan en door zelfstudie uit
auteurs als Sint Thomas het goed
recht van de Vlaamse beweging
moesten aantonen ? Het werd bijna
onvermijdelijk dat men zich katolieker dan de katolieken moest voordoen, vooral in bepaalde « donkere »
streken. Het is tenslotte op de verworvenheden van hun goed recht
dat wij nu kunnen verder bouwen in
een opener en breder geest.
De wil om de oude gewaden van al
te strak dogmatisme of geteoretiseer
af te leggen, bleek praktisch bij iedereen aanwezig.
Dit is dan steeds opnieuw het n a t
van dergelijke dialogen in de Stichting De Raet, dat door het beklemtonen van het menselijk gemeenschappelijke wij ook als Vlamingen
uit verschillende richtingen steeds
een stap dichter komen tot een gemeenschappelijk standpunt en door
het konfronteren van eikaars woorden en daden de moed vinden om
het « Vlaanderen eerst » ieder in zijn
kring beter te gaan beleven.
Walter Luyten

DE VOLKSUNII
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open brief
aan de patriotten.

dignes de ce noni

Strijdniitklvcrs,
Maar al te goed begrijpen we de heilige verontwaardiging,
de vlam des gerechtvaardigden toorns die m u aangewakl^erd
werd door de on\aderlands]levende (of vaderlandsonlievende ?)
maatregelen van een regering die zich volkomen ifi de soldij
van de vijand bevindt. Het is ongehoord en ongelooflijk dat er
in dit land ministers zijn bereid gevonden, senatoren en kamerleden, om hun vuige klauNven uit te strekken naar het domeiii
dat het uwe is, alleen en uilsluitend het uwe : het domein der
oorlogsschade.
Ongehoord, strijdmakkers, was het reeds vanwege de regering om bij haar aantreden in 19ül plechtig te beknen, ile
gevolgen van een juiste en rechtvaardige repressie in Ie zullen
dijken door aan de kleine incivieken de oorlogsschade uit te
betalen. Alhoewel de/e regering, onder de druk van uw glorierijke vaandels en zwaarbeladen borsten, teruggekrabbeld is en
haar woord heeft opgegeten, toch kunnen wij ons niet neerleggen bij de afschuwelijke gedachte dat oorlogsschade zal worden
uitbetaald aan niet-gestrafte incivieken, aan de knechten van de
\ijand die ingeschreven werden op de lijsten der auditeurs.
'

Zielig on\aderlands schouwspel, strijdmakkers, dat zich
voor onze verontwaardigde ogen atspeelt : schadevergoeding
aan hen, die in de heroïsche tijd van de bevrijding door hun
arglistigheid ot door het gebrek aan doortastendheid van ons
Belgisch gerecht, zich hebben kunnen onttrekken aan de executiepaal, ja zelfs aan het vonnis. De sinistere en loense individuen
die op de tram rechtstonden om een Blitzmadel op de door hun
bloedeigen Belgisch achterwerk verwarmde plaats te laten
zitten. De boeven die reeds op U-jarige leeftijd met de Kinderlandverschrikking hun boterhammen in Mofrika gingen zoeken.
De ontaarde schoften, die er niet voor terugdeinsden een potje
te vrijen met een sloerie wier vriendin s neef bij de enneskaka
diende. De onverlaten, wier maag niet telkens keerde toen zij
soja-koeken, droge haringen of vitaminedruppels van Winterhulp onzaliger gedachlenis tot zich namen. Heel de rotbende
die vier jaar lang onder de nazi-hiel heett verder geademd en
geleefd, zonder ook maar één enkele keer het glorierijk simbool
van de B.A.F, of de naam van onze dierbare Londense ministers
op een pissijnenwand te hebben gekrast.
Zij zullen dus, strijdmakkers, oorlogsschade krijgen, vergoeding voor hun gebombardeerde of stukgeschoten eigendommen.
Wie spreekt daar van vergoeding ? Wie durft het woord vergoeding in de mond nemen zonder daar onmiddellijk aan toe te
voegen dat het vaderland zedelijk verplicht is, tot in alle
eeuwigheid niets anders te \ergo«den dan de onschatbare diensten, die gij, patriotten en rechthebbenden, bewezen hebt aan
de Goede Zaak ?
Gil hebt, strijdmakkers, volkomen gelijk wanneer gij nu in
talloze lezersbrieven aan goed-vaderlandse kranten en weekbladen laat weten, dat une prochaine fois het vaderland niet meer
op u hoeft te rekenen. Wie zou zijn gezondheid en zijn vrije tijd
nog steken in het verdedigen van een vaderland dat het aandurft,
nog andere posten dan die van vergoeding aan de vaderlandslievenden in zijn budget op te nemen ?
Is het daarvoor dat gij, terecht verontwaardigden, nu al twintig
jaar met uw heldhaftige vlaggen en dappere dekoraties zondag
aan zondag opgestapt zijt ? Is dat de dank der Belgen aan de
dapperste onder hen ? Terwijl gij omwille van uw vaderlandse
idealen nog steeds in de bitterste armoede gedompeld zijt, terwijl
gij voor iedere frank vergoeding in de neutrale zone van de
Wetstraat moeten komen betogen, gooit ons gouvernement de
centen naar het weerzinwekkend hoofd der ongestrafte invivieken.
Het is om te wanhopen ! Het is om een nieuwe stiel aan te
leren. Het is, om een zo dankbaar beroep als dat van patriot
voorgoed vaarwel te zeggen. Tenzij de regering ijlings op haar
stappen terugkeert en zou besluiten, enkele nieuwe schamele
voordelen toe te staan aan de dapperen die het land en de
beschaving reeds zo menige keer hebben gered. Het zij zo, meent

dio Genes.
•

I n een v r a a g g e s p r e k
met
volksvertegenwoordiger
W.
De
Clercq,
lid v a n h e t
Vlaams(?) Liberaal Verbond,
d a t verscheen in Neerlandia
(maandblad
v a n h e t Algemeen Nederlands Verbond),
komt een historische uits p r a a k voor, die we onze l e zers n i e t willen o n t h o u d e n .
Op de v r a a g , w a a r o m f e d e ralisme met twee onmogelijk
lijkt, werd h e t g e n i a l e a n t w o o r d gegeven, d a t zulks h e t
geval w a s e n u i t l o p e n m o e s t
o p s e p a r a t i s m e , o m d a t de
t w e e volksgroepen t e veel
verschillen. E n De Clercq v e r d u i d e l i j k t d a n voor zover m e n
h e t n o g n i e t wist, d a t V l a m m g e n en W a l e n
verschill e n d zijn w a t t a a l , ideologie
en DOlitieke g e z i n d h e i d b e treft.
Dus, o m d a t W a l e n e n Vlam i n g e n ZO e n o r m veel v e r schillen, m o e t e n ze beide i n
h e t u n i t a i r e keurslijf b h j v e n
steken !
We b e g i n n e n t e b e g r i j p e n ,
w a a r o m h e t L.V.V. s t e e d s de
spotlust opwekt van flaminganten
in en buiten
de
P.V.V...

REAKTIONNAIR

*

C.V.P.-PROGRAM
De dikke en droge
boterh a m die h e t C.V.P.-program
is,
b h j k t n u ook n o g e e n
s t a p a c h t e r u i t t e zijn op s o ciaal vlak.
I n d e r d a a d , w a a r de k r i s t e lijke ideologie s t e e d s de voorr a n g v a n de a r b e i d op h e t
kapitaal heeft beklemtoond,
om p e r s o n a l i s t i s c h e r e d e n e n ,
e n w a a r ook h e t p r o g r a m
v a n de C.V.P. d i t in 1954 deed,
s t a a t t h a n s in h e t gedeelte
over de sociale p r o m o t i e t e
lezen : h e t o n d e r s c h e i d t u s sen a r b e i d en bezit is n i e t
fundamenteel !
B e t e k e n t dit, d a t d u s de
C.V.P. n u openlijk toegeeft
een k a p i t a l i s t i s c h e p a r t i j t e
zijn ? J u i s t zoals de P.V.V.
e n de salon-B.S.P. ?

OOST-VLAANDEREN

Deze week • 16 maart - was het negentien jaar- geleden dat
« onbekenden » de IJzertoren Uynamiteerden. Deze grafschennis
werd door Theo Lefèvre te dien tijde als volgt gekommentarieerd :
« hij ligt er en hij ligt er goed ». Maar vandaag rijst hoog bo\en
de LTzervlakte de nieuwe toren. Hij zal langer blijven staan dan
Theo Lefèvre I
Bond van Linkse Socialisten
opgericht te Brussel die tot
partij kan omgevormd worden
(met o.m. Mandel).
De versplintering is bij de
Waalse sociahsten al zo groot
als bij de wallinganten «tout
court », die reeds kunnen kiezen tussen een Front Wallon
en een Parti Indépendant'
Wallon.
Terwijl de kommunisten
(Chinezenen Russen)
druk
maneuvreren om zoveel mogelijk profijt te trekken uit
al die verwarring.

Tijdens het laatste kwartaal van 1964 ^wam de hoogkonjunktuur
tot
stilstand.
Begin 1965 was m sommige
sektoren reeds een daling te
bemerken.
De maartegelen,
HANDIGE JONGEN
door de regering
getroffen
tegen
de
inflatie-tendens,
Volksvertegenwoordiger Jan
kwamen zoals gewoonlijk te
Verroken (vanEdingen) heeft
laat en verergerden de terugbij de Kamer zijn wetsvoorgang.
stel voor afschaffing van de
Typisch is het wel, d a t , apparentering bij de verkiezingen ingediend. J a n beOost-Vlaanderen (vooral het
schouwt de afschaffing
der
Gentse en de streek van Denapparentering als het neusje
dermonde) de eerste slagen
van de demokratische zalm.
moet incasseren. VerschillenDat is zijn goed recht.
de textielbedrijven
spreken
van sluiting (Gent en DeinHet IS echter
zijn
goed
ze) terwijl sommige nieuwe
recht niet meer, het voor te
nijverheden,
die
zonder
stellen alsof de afschaffing
overleg of voldoende finander apparentering de kleineciële basis werden opgericht,
re partijen geen schade zou
in
ernstige
moeilijkheden
doen.
We hebben hier een
verkeren.
p a a r weken geleden aangetoond aan de hand van het
voorbeeld
Oost-Vlaanderen
dat zulks onjuist is.
SOCIALISTISCHE
We zullen nog eens een anVERSPLINTERING ?
der voorbeeld
nemen, nl.
Naast de opgerichte Parti Antwerpen. De huidige zetelverdeling is • 16 C.V.P., 11
des Travailleurs Wallons en
B.SP.. 3 P.V.V. en 2 Volksde al of niet als partij beunie.
staande M.P.W., werd
een

Zonder apparentering
—
dus volgens het stelsel Verroken — zou de zetelverdeling zijn : 18 C.V.P., 11 B.S.P.,
2 P.V.V en 1 Volksunie.
J a n kent iets van elektorale wiskunde. En van e n kel-richtingsverkeer.
Niet echter van demokratie !

FEDERALISTISCH
KONGRES
Op zondag 4 april a.s. houdt
het Verbond der Vlaamse
Federalistische
Studenten
(V.N.S.U., V.F.S en J.V.S.G.)
zijn algemeen kongres in de
zaal van de V.T.B.. St Jakobsmarkt te Antwerpen.
Tijdens de ochtend-sektievergadering te 10 u 30 zullen
volgende onderwerpen
behandeld worden : « Kultuurbeleid » en « Het federalisme
ekonomisch bekeken » resp.
door dhrn. B. Eloy en Jef
Wellens. Te 14 u 30 volgen
dan weer twee sektievergaderingen, nl «Federalisme en
politiek * en « Studentenproblemen ». gehouden resü. door
dhrn Gaby Vandromme
en
Bruno Goffin.
Tijdens de algemene slotvergadering zal het woord
gevoerd worden door drs. M.
Coppieters.
We bevelen dit kongres
warm aan bij alle jong-studenten en studenten, evenals
bij de jongeren uit de Volksunie.
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DE BEKENTENIS
Verleden week heeft Van den Boeynants zijn
verkiezingskampanje in de hoofdstad geopend door een konferentie in een
Brussels salon. Tijdens deze konfer-entie beantwoordde hij de
door de aanwezigen gestelde vragen. We geven hieronder het
antwoord dat hij gaf op de vraag, of de C.V.P. niet beheerst
wordt door haar Vlaamse vleugel:

« Het is duidelijk dat de grote icracht van de C.Y.P. zich In
Vlaanderen bevindt. Maar zulks zet zich om in een volledige
pariteit in de schoot van de bestuursorganen der partij; de
iflamingen aanvaarden dat. Denk in dit verband aan het recente
akkoord over de grondwetsherziening. Het is vooral van Vlaamse
zijde dat offers moesten gebracht worden. Indien de grondwetsherziening morgen mogelijk is, is het dank zij het feit dat de
C.V.P. een unitaire partij is waarin de Vlamingen aanvaard hebben, offers te brengen om de nationale eenheid te handhaven ».
Kostelijke bekentenis van de C.V.P.-voorzitter en meteen vernietigend oordeel over de ja-knikkers in de Vlaamse C.V.P.!

AKTIEKOMITEE
MECHELEN
Na het Aktiekomitee Antwerpen heeft nu ook het Aktiekomitee Mechelen stelling
genomen i.v.m. de groep der
zgn. « Vlaamse Demokraten ».
We laten hieronder de tekst
der Mechelse motie volgen :
« Het Vlaams Aktiekomitee
Mechelen, in vergadering bijeengekomen op 2 m a a r t 11.,
heeft onder meer het geval
onderzocht van de groep Verrept-Roosens-Bourgeois, exorganisators van de Marsen
op Brussel en Antwerpen.
« Het betreurt dat hogervermelde
groep
misbruik
schijnt te hebben gemaakt
van het Vlaams Aktiekomitee als springplank, om zich
populair te maken en om zich
in de politiek te werpen zonder bezield te ziln geweest
met het « Vlaanderen Eerst ».
«Derhalve wil het Vlaams
Aktiekomitee Mechelen nogmaals beklemtonen dat het
steeds boven en buiten alle
politiek zal staan en blijven
en de doelstelling, de bevolking in al haar lagen op te
voeden tot bewuste vlaamsvoelenden, nooit zal verloochenen.
«Derhalve ook zal het
Vlaams Aktiekomitee Mechelen in de toekomst geen gevolg geven aan oproepen uitgaande van een van de heren
die zich scharen rond de
«Demokraten » en bevestigt
het. dat de houding door de
« Demokraten » aangenomen,

aan h e t Vlaams Aktiekomitee
meer kwaad dan goed heeft
verricht en de schijn n a l a a t
zuiver «arrivisme» te zijn. Het
Vlaams Aktikomitee Mechelen eist de onmiddellijke
stopzetting van h u n antiVlaamse
aktiviteiten,
nu
Vlaanderen de toekomst in
het algemeen gunstig ziet
evolueren en alle krachten
hiervoor moeten gebundeld
worden in plaats van verdeeld, willen we niet ondergaan in «broedertwist en
schande ».
Deze motie is getekend door
de arr. voorzitter en sekretaris van het Aktiekomitee Mechelen, de heren dr, jur, K.
Van Bets en Ward Steffens.

Ochr kom, Manu, ernstig
blijven ! En niet vergeten
dat die Vlaamse C.V.P.-vleugel maar is beginnen roeren
(hoe zwakjes dan n o g ! ) n a
de verkiezingen van 1961, toen
een versterkte
Volksuniefraktie h a a r intrede deed in
het parlement.
Zelfs onder het homogeen
C.V.P.-bewind was die Vlaamse vleugel lam L

aangewend om de commissie
in staat te stellen h a a r taak
n a a r behoren te vervullen.
Wij zijn benieuwd n a a r
het ministerieel antwoord.
Onze volksvertegenwoordiger
heeft de ministeriele terugtocht afgestopt. Anders wel
een glad kereltje, de Brusselse minister van binnenlandse zaken, die toch n a a r
een openingetje zal zoeken!

MOEILIJK VRAAGJE

ZANGFEEST

Volgens de taalwet in bestuurszaken van 1963 moeten binnen h e t jaar taalkaders worden opgericht. Tal
van Vlaamse
ambtenaren
zitten uit te kijken n a a r deze
oprichting.
Anderhalf jaar echter is er
reeds verstreken en nog zijn
er geen taalkaders.
R e i m o n d Mattheyssens,
Gilson kennende, heeft een
mondelinge vraag ingediend,
om op die manier vertragingsmaneuvers te voorkomen.
Onze verkozene, die vermoedt dat Gilson dit verzuim
in de schoenen van de Vaste
Commissie voor Taaltoezicht
zal schuiven, heeft in bijkomende orde gevraagd, de redenen van deze eventuele tekortkoming op te geven.
Mattheyssens heeft herinnerd aan een verklaring van
Gilson, waarbij deze beweert
dat alle middelen werden

Het 28e Vlaams Nationaal
Zangfeest zal dit jaar plaats
hebben op zondag 30 mei te
14 u 30 in het Antwerps
Sportpaleis.
Propagandaf olders
zijn
thans reeds te verkrijgen op
het A.N.Z.-sekretariaat, Oudaen 22 te Antwerpen.
Als dirigenten zullen dit
jaar optreden me juf f er M.
Quix en de heren R. Veremans, J. Tinel, A. Preud'homme, L. Dieltiens, J. Brouns,
R. Deruwe, J. Wilmots en W.
Pee.

i l l lllillili

rfVETTELIJK ?
In de meisjesschool der
zusters te Moelingen i;rijgen
de leerlingen eentalig-Franse formulieren van de « I n spection Médicale Scolaire
gratuite et obligatoire »• De
« questionnaire strictement
confidentiel » is eveneens
eentalig Frans.

•^

Deze onwettelijke papieren
rommel is afkomstig van de
« Inspection médicale scolaire » te Vise.
Men kan zich voorstellen,
welke waarde een medisch
onderzoek heeft dat
door
franstalige geneesheren en
diensten gehouden wordt bij
nederlandstalige
schoolkinderen !
Er werd tegen deze zoveelste uiting van Waals t a a l imperialisme klacht neergelegd bij de taaikommissie.

DOODSKLOK ?
De C.V.P. is met h a a r
eerste verkiezingsaffiche op
de proppen gekomen : een
zwart-witte beiaard met in
de rand een zéér « verb"'''erende» tekst, nl. «samen
sterk en veilig, op alle tonen».
Deze keer dus geen sleutel,
geen voetbalmatch en zelfs
geen kapotte autobus. Klokken !
Waarom het klokken zijn,
is niet erg duidelijk. Hoopt
Van den Boeynants, dat zijn
propaganda er zal ingaan als
klokspijs ? Weten die van de
C.V.P. de klok, maar niet de
klepel hangen ? Geloven de
brave Hendrikken nog aan
politieke Paaseieren ?
Of is het eenvoudigweg de
doodsklok, die sinds Hertoginnedal over
Vlaanderen
bonst ?
i'tll]|iiF''ifiijir'"T''ii«'Nii''?»'iiiiifiii:w*;'i'|''"
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ERNSTIG ZIJN, MANU !
In « De Standaard » heeft
Manu Ruys « zijn » politieke
visie op de a.s. parlementsverkiezingen vooropgesteld :
«vooral de Vlaamse vleugel
van de C.V.P. moet worden
versterkt».
We zijn zo vrij, te vragen
waarom. Stel nu eens dat
Manu's raad algemeen opgevolgd zou worden door de
flammganten en dat dus de
Volksunie zou worden weggevaagd. Denkt Manu dan werkelijk
dat
een
Vlaamse
C.V.P.-vleugel, die bevrijd is
van de Volksunie-konkurrentie en vijf man méér telt, géén
Hertoginnedalen
meer zal
slikken, géén grendelgrondwetten en géén nederlagen
genre kleine incivieken ?

Neen, zo ver is het nog niet : de kersebloesem bloeit nog niet in Limburg. Maar morgen is het weer
lente en dan is de kersebioesem reeds in een nabij verschiet.

OOK ANTWERPEN IS KLAAR!
(vervolg van blz. 1)
van Antwerpen wordt geboycot, rond de
universiteit Antwerpen wordt een partijpolitieke koehandel gevoerd, terwijl de
Antwerpse politieke macht te Brussel
niet of praktisch niet aan bod komt. Terwijl zich rond de delta der grote rivieren
een machtsblok vormt dat een der
grootste Europese ekonomische centra
kan worden, moet en zal Antwerpen met
zijn haven en zijn hinterland in het arrondissement en in de provincie zijn
rechtmatig aandeel hebben. De poort
naar Nederland moet wijd opengezet
worden, de verbindingen met NoordBrabant dienen met voorrang uitgebouwd te worden. Wij moeten, aldus Mr
Schiltz, de kracht van de provincie
samenbalien, die haar uitbouwen kan tot
een gemeenschap die de brug moet worden tussen Vlaanderen en Noord-Nederland. Overtuigd van onze grote taak,

moeten wij onze ideeën uitdragen naar
ons volk, de blik gericht op de toekomst,
werken om een welvarende en kultureel
sterke provincie in een federaal Vlaanderen uit te bouwen,
Wim Jorissen, algemeen sekretaris van
de Volksunie, handelde in zijn gekende
meeslepende en begeesterefide stijl over
de inzet van deze verkiezingsstrijd.
Tegen de dreigende ramp van de grondwetsherziening moeten wij een grote
partij uitbouwen. Na de verschillende
kleurpartijen gehekeld te hebben, stelde
de spreker vast dat wij alleen maar op
onszelf kunnen rekenen en op de gezonde krachten in Vlaanderen waarvoor
onze partij dient open te staan. De grootste stoot moet hierbij komen van de provincie Antwerpen, die de leiding neemt
van de Vlaamse ontvoogdingsstrijd. De
Volksunie kan en zal hier de derde partij worden en aldus een voorbeeld geven

aan de andere Vlaamse provincies door
de mogelijkheid aan te tonen dat de
Volksunie kan uitgebouwd worden tot
een grote partij.
Na gedankt te hebben voor de hem
aangeboden huldeblijken, handelde de
volgende spreker. Air Van der Eist, in
zijn inleiding over de groei van de Volksunie en kwam tot de vaststelling dat de
partij thans geworden is tot een formatie
die medezeggingschap heeft in het politieke leven. De vooruitzichten "feijn bemoedigend : stemmen voor de Volksunie
is thans niet meer « verloren stemmen ».
De partij staat onverdeeld en eensgezind
ondanks de spijtige ervaringen te Brussel.
Mr Van der Eist herinnerde dan aan
de smadelijke nederlagen die Vlaanderen
tijdens de verlopen jaren eens te meer
geleden heeft in het parlement door de
laffe houding van de kleurpolitici. Hun
kruiperige onderdanigheid aan de unitaristische machten zal hen echter niet
redden : zij die op 11 juli 1963 kapituleerden, zij die de grondwetsherziening
goedkeuren, ondertekenen hun eigen
doodsvonnis. De tijd van de « Belgen »
is voorbij, de afbraak van de grote partijen is begonnen.
Aan de hand van treffende voorbeelden

toonde spreker dan de gevaren aan van
de grendelgrondwet. Na een oproep om
alle krachten hiertegen in te zetten,
dankte Mr Van der Eist de Antwerpenaren die hem naar het parlement stuurden. Ook hij drukte de hoop uit dat
Antwerpen de leiding zou nemen in de
Vlaamse strijd. De gemeenteraadsverkiezingen hebben reeds duidelijk aangetoond dat hier een Vlaams nationaal bolwerk kan uitgebouwd worden, waarnaar
gans Vlaanderen opkijkt. In onze strijd ook een sociale strijd - moeten wij
ons wenden tot alle krachten en alle
lagen in het Vlaamse volk, zonder onderscheid. Onze kiesstrijd moet gaan naar
alle Vlaamse mensen, eerlijk en geloofwaardig. Wij moeten er ons van bewust
zijn dat we de strijd schitterend zullen
voeren en dat wij gaan naar een grote
overwinning van onschatbare waarden,
voor de toekomst van Vlaanderen en
van het Vlaamse volk.
De geestdriftig gezongen Vlaamse
Leeuw en het lange applaus dat elke
spreker te beurt viel, getuigden dat het
Antwerpse kader en meteen de V.U. in
de provincie Antwerpen klaar staan
voor de strijd.
S.DI»
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SPELLING
IN Z O T S K A P ï

Tengevolge van de verplichte voorkeurspelling in
onderwijs en administratie,
vertoont het Nederlands voorzeker een unicum : wat het
woordenboek
als
korrekt
aangeeft, moet de leraar
vaak als fout bestrijden. Zogezegd om de spellingseenheid tussen Noord en Zuid te
bewaren werd in Noord en
in Zuid die eenheid verbroken tussen de vrije en de ofliciële sektor. Wanneer zal
men aan dat gekke gedoe
een einde stellen door met de
term voorkeurspelling komaf
.te maken ?

N a m e n s de V o l k s u n i e f r a k t i e n e e m t Mr. V a n d e r Eist
deel a a n de b e r a a d s l a g i n g e n
v a n de commissie. Op de
e e r s t e v e r g a d e r i n g heeft Mr.
Van d e r Eist h e r i n n e r d a a n
zijn voorstel o m de leeftijdsg r e n s v a n 21 j a a r t e r u g te
b r e n g e n t o t 18 j a a r voor h e t
uitoefenen van het stemrecht
bij de verkiezingen. Hij d r o n g
er op a a n d a t h e t b e t r e f f e n d e
artikel van de g r o n d w e t a a n
de h e r z i e n i n g zou o n d e r w o r p e n worden. M e e r d e r e l e d e n
waren akkoord.
Mr. Van d e r Eist heeft ook
a a n g e d r o n g e n o p d a t m e n een
r e g e l i n g zou voorzien voor de
v e r d e l i n g v a n de m a n d a t e n
v a n provinciale s e n a t o r e n in
de provincie B r a b a n t , o p d a t
a a n de V l a m i n g e n h u n r e c h t m a t i g a a n d e e l zou g e w a a r borgd w o r d e n .

PROF. DE MEYER

Volgens persberichten zal
de hooggeleerde heer professor De Meyer kandidaat zijn
op de C.V.P.-lijst te Mecheaen. Dit bericht vervult ons
met een zeer grote vreugde :
het is immers zo pijnlijk te
vernemen hoe een dergelijke
hooggeleerde heer hopeloos
vecht voor een plaatsje op de
lijst te Leuven en dan (zoals
bij de vorige verkiezing)
glansrijk
« uit-gepolld »
wordt.
De kansen zullen nü heel
wat beter liggen : er zijn
nieuwe namen nodig ! En alle waarborgen zijn er : de
kracht van zijn volgzaamheid
doorstraalde de kursussen
yan De Meyer te Leuven.

COMMISSIE VOOR

DE STANDAARD
O P Z I J N BEST

M.G. Ruys betreurde zeer
innig het tekort aan officiële
voorlichting van de bevolking
in verband met de mislukte
wetsvoorstellen over de kleine incivieken. De man leest
blijkbaar zijn eigen krant
niet : ook de « S t a n d a a r d » voorlichting was onvoldoende
en bedriegelijk ! De goedkeuring van de lediae doos die
het wetsvoorstel was geworden werd zo aangekonigd,
dat alleen zéér aandachtige
lezers konden begrijpen dat
er in die doos inderdaad niets
z a t ! De vluchtige lezers
móésten menen dat het eindelijk gebeurd w a s !

DE

GRONDWETS-

EERSTE PRIJS

HERZIENING

VAN

De
Commissie
voor
de
G r o n d w e t s h e r z i e n i n g v a n de
K a m e r is m e t h a a r w e r k z a a m h e d e n begonnen en verg a d e r d e r e e d s verleden week,
o m zo spoedig mogelijk k l a a r
te komen.

Deze prijs werd door Ruys
toegekend aan Kiebooms, omwille van zijn vele tussenkomsten ten voordele van incivieken. Hoe
ondankbaar
zijn die toch geworden ! Aan
de goede wil durven we zelfs

GEBUISD!
Knkele w eken geleden werd door een
Brusselse rechtbunk een jonge man veroordeeld tot 26 maanden gevangenis. Een
Franssprekende Brusselaar, de kruim van
liet vaderland maar met een sterke neiging zich te doen gelden (of is dat hetyelfde?). Met een paar kleine handigheidjes slaagde hij er in zich als kinderen Mouwenarts te doen doorgaan. In die
rol heeft hij, berekend en nuchter, een
drie maand oud kindje door verkeerde
Noorschriften laten sterven uit angst dJt
een andere dokter zijn bedrog zou ontdekt hebben. Op het nippertje werd dat
bedrog dan toch ontdekt, en het onbewogen meneertje werd lichtjes gestraft,
26 maanden, d.i. 2 jaar en 2 maand. Geen
niens die dat een zware straf durft te
noemen...
Die man is natuurlijk een gewetenloos bedrieger, hij werd niet eens
gebuisd bij zijn studies in de gene,eskunde, want hij heeft er nooit gedaan...
Maar geef toe dat hij niet zo heel lang
de tijd heeft gekregen zich te bekwamen... na het éérste overlijden waar.voor
hij verantwoordelijk is, werd hij reeds
gesnapt.
Rond dezelfde tijd heeft een andere
groep <c geneesheren » de laatste kans
gekregen een bekwaamheidsproef af te
leggen. De « geneesheren » van de
repres.sie-ziekte. Al wie nog enigszins
normaal is, en misschien in stilte maar
dan toch eerlijk zijn mening durft te
zeggen, weel dat de repressie ziekteverschijnselen heeft veroorzaakt. Zelfs wie
de kollaboratie niet in het minst kan
begrijpen, moet, als hij nog eventjes iets
anders kan dan hysterisch « verraders »
.schreeuwen, erkennen dat in veel gevallen wraak werd genomen, wat het tegendeel ' is van rechtspreken ; gruwelijk
werd overdreven, wat niet samengaat
met een eerlijk oordeel ; dat de strafmaat
>verd bepaald door de datum van het
vonnis en de sociale financiële in\loed

van de veroordeelde, -vvat in strijd is met
elke vorm van recht... De gewezen
eerste-miinster Pholien heeft de verdienste reeds tamelijk vroeg de juiste
betiteling van dit alles te hebben uitgesproken : een gerecht van neger-koningen. (En in die periode was dit, nog
minder dan nü, een ere-titel !).
Wat de laatste weken is gebeurd werd
een huldebetoon aan dit negergerecht,
riteindelijk heeft de Belgische volksvertegenwoordiging in 1965 de repressie
\ a n 1945 herhaald, bevestigd en verheerlijkt. .Aan deze repressie mocht niet
geraakt worden : zij is de waardevolste
schat van het Belgisch bezit !
En toch heeft een ruim gedeelte van
die vertejrenwoordigers sinds 1949 van
Paus Pius XII (ja, ja, dezelfde die niets
zou gedaan hebben tijdens de oorlog,
maar daarna toch de moed had tegen de
wraak van de overwinnaars in te gaan !)
de dwingende aanwijziging gekregen de
uitzonder!ngswelgeving te doen verdwijnen. Als we de jaren van regeringsverantwoordelijkheid van de C.V.P. optellen
dan zijn er dat sinds 1949 ruim elf ! Elf
jaar lang hebben deze heren de échte
mogelijkheid gehad op een of andere
wijze te voldoen aan de eis van de Paus.
Het re-sultaat is : NüL ! De laatste proef
hebben ze zo pas afgelegd : wat sinds
vier jaar als behorend tot het regeringsprogramma moest gerealiseerd worden,
mislukte uiteindelijk volledig.
Zo is de lijst van de onbekwaamheid
volledig : onbekwaam om zelfs maar
enigszins trouw te blijven aan fundamentele christelijke eisen ; onbekwaam
óm de elementaire politieke verhoudingen juist te beoordelen ; onbekwaam om,
ook al nemen we alle mogelijke goede
Viil aan, de parlementaire taktiek zo te
beheersen dat zelfs een zeer beperkte
verbetering wordt goedgekeurd. Totale
onbekwaamheid !
Voor hen is er naast Pius XII beslist
géén plaats ! Wie onbekwaam is, behoort
zich niet eens kandidaat te stellen. Want
ook zij trachten de goede « dokters *
weg te houden !

niet twijfelen; misschien is
Mao Tse Toeng ook wel van
goede wil.
Maar de handeling, de zin
voor taktiek, de moed om door

te zetten ! Gust Gijzen bv,
werd niet door Kiebooms gered. En hoe is het met zoveel
anderen gegaan ? Maar in
diezelfde periode van Gust

bonzen een ernstig stuk kleiner is gebleken dan de aandacht die hij hiervoor vraagt van -de gewone kiezer,
om nog niet te spreken van het offer
dat hij van een katoliek Volksunielid vraagt.
Zou het niet zo zijn? Zou de benoemingspolitiek van sommige CVPministers tijdens het homogeen CVPbewind van 1950-1954 —- en we denken zeer speciaal aan P-W. Segers —
dan werkelijk zo overtuigend hun
grote en altijd-aanwezige bezorgdheid bewijzen voor « de belangen
van de godsdienst in dit land »? Of
zou de haast -van bv. de Aalsterse
CVP — die ook met de Volksunie een
meerderheid kon vormen — om n a
11 oktober 64 vlug met de BSP onder het koalitie-deken te kruipen, de
uiting zijn van h u n grote zorg voor
« de belangen van de godsdienst in
dit land »? En wat zegt de heer Kiebooms over het afspringen van de
onderhandelingen CVP-Volksunie te
Berchem, waar een samengaan met
de grote « katolieken-vriend » Jos
van Eynde verkozen werd boven een
koalitte met de Volksunie-mensen?
En wat over zijn bloedeigen Wilrijk?

HET UNFAIR ARGUMENT
Alleszins niet tot stichting van de katolieke gemeenschap en zeker niet ten
bate van de verspreiding van Kristus' leer, maar uitsluitend ten profijte van
zijn politieke formatie, heeft de heer Kiebooms in de « Gazet van Antwerpen »
onlangs als zijn mening te kennen gegeven dat « alleen de C.V.P. zich aanmeldt om ernstig de belangen van de godsdienst in dit land te verdedigen ».
Hij deed zulks nadat hij van de B.S.P. gezegd had dat zij nog steeds behept
is •-' met een geesteshouding en een praktijk die er op gericht is, de katolieke
godsdienst te bekampen ». De Volksunie had hij in hetzelfde artikel bedacht
met o.m. de volgende paragraaf : « Onafgezien de praktische politieke houding der leiders en mandatarissen en zelfs zo zij honderd percent kristelijk
wilden zijn : door apart op te komen verzwakken zij de politieke macht die
onmiskenbaar is om in het openbaar leven de kristelijke waarden veilig te
stellen ».
Of hij dit alles neerschreef
uit
grenzeloze bezorgdheid om het geloof
en de goede zeden, kunnen we zeker
betwijfelen. Dat hij het deed uit bezorgdheid om de elektorale kansen van
de C.V.P. bij de volgende verkiezingen en uit grote schrik voor de werfliracht van de Volksunie, valt reeds
heel wat minder te betwijfelen. En
wat boven elke twijfel verheven
s t a a t : men tracht hier, voor de zoveelste maal in de politieke geschiedenis van de Vlaamse Beweging, de
Kerk en de vermeende katolieke belangen uit te spelen tegen de meer
Jlan gerechtvaardigde bezwaren die
ff&n Vlaamse zijde tegen de unitai-

Nenirod.

TOEWIJDING

re partijen kunnen aangevoerd worden.
Dat een dergehjke handelwijze in
het verleden vaak renderend is gebleken, weet de heer Kiebooms zeer
goed. Dat deze handelwijze echter
unfair en oneerlijk is, weet hij eveneens. En dat hij dus grof onrecht
aandoet — of tracht aan te doen —
aan de katolieke Vlamingen die de
zijde van de Volksunie gekozen hebben, ook dat weet hij.
En de heer Kiebooms weet nog
heel wat meer. Het kan hem niet onbekend zijn dat de « aandacht voor
de verdediging der kristelijke levensbeschouwing» bij heel wat CYJE>

Dat alles wijst onmiskenbaar in
een richting die we reeds lang kennen : dat de bonzen de p r a a t leveren en dat de volgelingen voor de
offers mogen zorgen. Of niet? Daar
zijn toch voorbeelden genoeg van?
De sociale leer van Rerum Novarum
en Quadragesimo Anno — de rechtvaardigheid — v^erd door de katolieke politici in dit land slechts schoorvoetend en ooder druk van buiten-

Gijzen vroeg Kiebooms aan
de studenten, uit hun Kerstmisaktie een paar sloefen te
kopen voor een Waalse beschermeling in Doornik.^

af gevolgd. De eis voor amnestie —
de ' vergevingsgezindheid — werd
noch wordt door de CVP gesteund.
Enz. enz.
En wat nu de Volksunie betreft :
geeft die geen voldoende waarborgen
voor het behoud en de bescherming
van het kristelijk element — niet te
verwarren met het klerikalisme —
in de Vlaamse gemeenschap? Dit
kunnen wij de heer Kiebooms nochtans ten stelligste verzekeren en
geen enkel Volksunie-lid zal ons
hierin tegenspreken : het samengaan in Volksunie-verband van katolieken en niet-katolieken is in de
Vlaams-nationale partij nog nooit de
oorzaak geweest van enige betwisting of van enige wrijving. De eerbied voor het kristelijk element in
de Vlaamse gemeenschap is een konstante in het Vl'aams-nationalisme
en zal dat ook blijven. De heer Kiebooms weet trouwens zeer goed d a t
hij zich hierover op geen enkele wijze dient te verontrusten.
Wij moeten zijn op louter elektorale gronden gesteunde zorgen dan
ook als een unfair argument van de
hand wijzen. Wij dagen de heer Kiebooms ten andere uit bijvoorbeeld
alle jaargangen van « De Volksunie »
door te nemen en ons dan één —
één enkel — citaat aan te halen
waarmee het katolicisme en/of het
kristendom ook maar in enige mate
onverenigbaar zou zijn. Wij wachten
met spanning op het rezultaat van
zijn opzoekingen.
Het woord is aan de heer Kiebooms!

35r. Cobbaut
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OP HET BUITENLAND

In « De Derde Man » - Orson Welles' magistrale film die in de jaren van de
bioskoop boom na de jongste wereldoorlog furore maakte • is er een passage
waarin smalend gevraagd wordt : « Wat is het rezultaat van 1.000 jaar demoRratio in Zwitserland? ». Even smalend kwam het zelf-gegeven antwoord :
« Koekoeksklokjes! ». Deze - natuurlijk gechargeerde • monoloog sluit dicht
aan bij de mening van zowat iedereen: Zwitserland moge dan al een « moeder
'der demokratie » zijn met schilderachtige volksraadplegingen en zo, politiek
gezien is het een saai land waar nooit eens wat gebeurt.
Vanzelfsprekend is dat niet juist. Er gebeurt heel wat in Zwitserland, alhoewel
'de Konfederatie voldoende stabiliteit en gezond verstand heeft om zich doorgaans
weg te houden van de eerste pagina's der kranten.
En toch is er de jongste maanden werkelijk « hot news » uft Zwitserland en dan
nog wel uit de eigenlijke koekoeksklokjes-streek : de Jura.

De ineestal zo gematigde en afgewogen toon der Zwitserse bladen
wordt de jongste maanden regelmatig
opgevijzeld met verwijten en vergelijkingen die zouden liimnen doen
vermoeden dat het land rijp is voor
burgeroorlog. Men scheldt mekaar
voor Viet's, Gestapo's en Hitlers; men
beschuldigt mekaar van landverraad
en van dienstbaarheid aan het buitenland. Men hoort aantijgingen die
voor de Zwitserse model-demokratie
een sensatie zijn : luistertafels op het
telefoonnet en briefcensuur. En als
klap op de vuurpijl : het land blijkt
plots zijn bloedeigen terreurorganisatie te hebben met de klassieke drieletter-afkorting en met af en toe een
heuse aanslag met plastiekbwnmen :
het PX.J. of voluit het « Front de Liberation Jurassien ».
Ons Vlamingen zal het wel allerminst verbazen dat al die (toch niet
zo erge) herrie voortvloeit uit een
taalprobleem : de strijd van 130.000
franstalige Jura-bewoners in het
kanton Bern.
Wie zich tot nog toe gekoesterd
heeft in de illusie dat Zwitserland
hoegenaamd
geen
taalproblemen
kent, is heel die tijd mis geweest. Het
Is ontegensprekelijk een feit dat de
Zwitserse staatsorganisatie, geholpen
door het Zwitsers landschap zelve, er
in geslaagd is de verschillende taalgroepen in harmonie naast mekaar
te laten leven. Zelfs de kleine groep
der F ^tro-Romanen is er aldus in geslaagd, zich te handhaven. Op deze
regel van Zwitserse taalvrede is er
echter een uitzondering en het is er
een zeer belangrijke : het grote, tweetalige kanton Bern waarin de hoofdstad ligt.
Tussen Bazel en Bern ligt Délemont, belangrijkste stad in het franstahg Jura-gebied dat binnen de grenzen van het voor tie rest duitstalige
kanton Bern ligt. Op 13 september
van verleden jaar betoogden 50.000
mensen te Délemont onder de kreten
«Leve een onafhankelijke Jura»
« Weg met de voogdij van Bern > en
«Leve Frankrijk». Dit was het belangrijkste incident in een reeks, die
14 dagen voordien ingezet was met
een scheld- en knokpartij van Jurabewoners tegen twee federale afgevaardigden De ganse Zwitserse pers
bracht de incidenten in grote opmaak en kon ook even later nog met

blijven en vakantiehuisjes ontstonden — ondanks de Zwitserse modelwetgeving — Duitse taaleilanden in
het Frans Jura-gebied : Sonviller, La
Ferrière, Montramelan en andere
dorpen kwamen onder zeer sterke
sociale druk van duitstaligen. Het
verschijnsel is ons, Vlamingen, maar
al te vertrouwd opdat we het uitvoeriger zouden moeten schetsen.
De Jura-bewoners begonnen scherper toe te kijken en er ontstond reeds
jaren geleden een geladen atmosfeer
van wantrouwen, waarin een gering
incident volstond om de gemoederen
op te zwepen. Vlak na de tweede
wereldoorlog, in 1947, kwam het reeds
tot een scherpe botsing, toen de
Grote Raad van Bern weigerde, een
plaats van directeur der Openbare

door uiterlijkheden. Het gezwaai met
Franse vlaggen en het schreeuwen
van fransgezinde leuzen is geen uiting
van een algemeen verlangen om aan
te sluiten bij Frankrijk. Slechts een
minieme minderheid gaat zo ver; het
is uit deze minderheid van onvervalste taalfanatici (ook dat kennen
we bij onze franstaligen) dat het
F.LJ. zijn militanten en amateurterroristen rekruteert.
Het is echter een feit dat onder
gans de Jura-bevolking een sterke
stroming de oprichting eist van een
eigen franstalig kanton : het Jurakanton.
Gisteren vrijdag « vierden » de Jura-bewoners de verjaardag van hun
intrede in de Hfilvetiache Konfederatie. Vieren xa ecnter een verkeerd

lELFS IN ZWITSERLAND!
zware titel uitpakken, toen het F.L.J.
te Bern enkele villa's van «kollaborateurs » en een spoorlijn palstificeerde.
De taaitegenstellingen in het kanton Bern zijn niet nieuw. Maar doorgaans kwamen de klachten van
duitssprekende zijde : heel wat allemannische Zwitsers waren en zijn
— overigens terecht — van mening
dat de tweetaligheid van het kanton
Bern een te sterke weerslag heeft op
Bern zelf en op de staatszaken. De
hoofdstad is inderdaad sterk aan een
verfransende invloed blootgesteld.
Het ongenoegen komt sinds enkele
tijd echter ook van de kant der
franstalige Jura-boeren en -klokjesbouwers. De Jura — 1.468 vierkante
kilometer berglandschap — is zich
zeer bewust van haar eigenheid en
haar « nationaliteit». Tot aan de
Franse revolutie was het een onafhankelijk staatje, dat van 1793 tot
1815 bij Frankrijk werd ingelijfd. Na
de val van Napoleon gaf het Kongres
van Wenen het bergstaatje ten geschenke aan het kanton Bern, om
dit laatste te danken voor zijn welwillende houding in de strijd tegen
het Frans imperialisme. De Jura-bewoners vonden er geen graten in.
De moeilijkheden begonnen slechts,
toen in deze eeuw de vervaardiging
van koekoeksklokjes van het artisanale stadium naar het industriële
stadium der uurwerkfabrikatie overschakelde. De Jura-boeren, die tot
dan toe in hun vrije uren en tijdens
de lange winteravonden de klokjes
handig hadden ineengetimmerd, begonnen hun boerderijen te verlaten
om in de uurwerknijverheid te gaan
werken. Ze verkochten hun hof en
erf aan meestal duitstalige inwoners
van Bern. Van toevallige verkoop naar
regelrechte
grondspekulatle
was
slechts een stap en rond buitenver-

Werken toe te vertrouwen aan eeh
kandidaat uit de Jura. Sindsdien is
de atmosfeer nooit meer helemaal
gezuiverd geworden en in de loop der
jaren kristalliseerde het ongenoegen
der Jura-bewoners zich rond konkrete politieke eisen.
Men moet zich niet laten bedriegen
111!Ill '1 'T iiiiiiiriii '

woord; in hun huidige gemoedsgesteltenis houden de Jurassiens er
veeleer aan, te « rouwen » om hun
intreden in de Konfederatie. Het is
daarom dat, op de vooravond van de
lente, te Délemont en in gans de
Jura de vlaggen halfstok hingen.
Toon van Overstraeten
rI
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De uitbreiding van het aantal auto's in het ganse land gaat maar steeds in stijgende lijn. We zien het iedere dag, vooral in de steden waar de blinkende stalen
karossen opeengeplakt staan tot kollosale massa's, waar de lucht verpest en vergiftigd wordt door tienduizenden uitlaatpijpen die hun ziekelijke adem uitspuwen, waar het verkeer een bijna uitzichtloos vraagstuk is geworden. En vooral
onze Vlaamse steden hebben ermee te kampen, onaangepast als zij zijn om die
verschrikkelijke verkeersstroom op te vangen, te verwerken, door te laten of weg
ie bergen. Gaat men naar Gent, Antwerpen, Kortrijk, Mechelen, Hasselt : gelijk
welke stad met. enige omvang heeft ermee af te rekenen. En dan is het juist des
te opvallender hoe in.Walloniê, maar dan vooral te Brussel de toestand er toch
weer heel anders uitziet dan bij ons in Vlaanderen.

Einde 1964, om juist te zijn op 1
augustus bedroeg het aantal motorvoertuigen (auto's en motors) in België meer dan anderhalf miljoen of
welgeteld 1 560.000, tegenover 1.314.000
in 1963. Daarvan heeft Vlaanderen er
met een bevolking van 47,3 t.h.
(Vlaams Brabant niet meegerekend)
40,2 t.h., Wallonië met een bevolking
van 30,3 t.h. komt tot 32,9 t.h. van
het aantal wagens en Brabant (vooral Brussel) met een bevolking van
21,7 t.h. kaapt de hoofdprijs weg met
26,9 t.h van het autototaal in België.
Minder wagens dus in Vlaanderen
met zijn totaal
bevolkingsaandeel
van 60 t.h dan in de rest van het land
en zeker ten aanzien van Brussel.
Een waardemeter die aantoont dat
Vlaanderen het zo « breed » niet heeft
als de Waalse broeder (zie onder meer
de uurlonen die zeven frank lager liggen) of zeker niet als de (franstalige) bewoners van moloch Brussel.
Maar dan toch altijd nog genoeg

en Luik met meer dan 34 miljoen fr.
Terwijl Brussel steeds de belangrijkste kredieten naar zich toetrekt op
het gebied van openbare werken en
onder meer tijdens de periode voor
de wereldtentoonstelling, van de gelegenheid gebruik maakte alles rond
zich te koncentreren tot de uitbouw
van een moderne stad met brede lanen, viadukten, tunnels onder alle
belangrijke kruispunten, ondergrondse spoorverbindingen en allerlei p a r kings, blijft deze politiek van «wij
eerst» steeds verder doorgevoerd en
gaat de slokophoofdstad met het
overgrote deel lopen van de kredieten
o.m ook uit het Wegenfonds. Beter
dan de cijfers, overtuigt het uitzicht
van de stad zelf, wier verkeers-technische uitrusting schril afsteekt tegen
die van andere steden en voornamelijk dan deze in Vlaanderen gelegen.
Neem bijvoorbeeld Antwerpen. De
verhoging van het aantal wagens is
er in aanzienlijke mate waarneera-

hebben uitgewezen dat Antwerpen
dagelijks meer dan 700.000 voertuigen
te verwerken krijgt, een getal dat
gelijk is aan de helft van het ganse
Belgische wagenpark.
Op de drukste kruispunten wordt
een daggemiddelde van meer dan
30.000 wagens genoteerd, in de wagentunnel meer dan 12.000 en in de

N DE GREEP VAN HET VERKEER
wagens om met grote verkeersproblemen te zitten, vooral in het licht van
de toestanden op het gebied van de
technische uitrusting.
Moloch Brussel en bevoordeligd
Wallonië inderdaad, want bekijken
wij even andere cijfers. Op de begroting van openbare werken werd in
1963 een krediet van 2 500 miljoen
toegestaan voor de autosnelwegen,
tegenover 230 miljoen voor Vlaanderen. Voor de gewone wegenbouw
kreeg Wallonië 810 miljoen tegenover
Vlaanderen 580 miljoen. In 1964 werd
voor wegenwerken 6 miljard voorzien,
een totaal waarvan 4 miljard naar
autosnelwegen ging en van die som.
op zijn beurt 3 miljard naar de « Route de Wallonië», een autosnelweg'
waarvan zelfs vooraanstaande Waalse technici verklaarden dat hij geen
of weinig ekonomische noodzaak
heeft, daar waar de zowel voor Antwerpen als voor Luik levensbelangrijke autosnelweg Antwerpen-LuikAken met jaren vertraging, pas einde
1964 opengesteld werd, zonder helemaal afgewerkt te zijn en terwijl de
eveneens levensnoodzakelijke en sinds
jaren door Vlaanderen geëiste, E-3
uit eigen (Vlaamse) zak moet betaald
worden.
Ook wat de bedragen, besteed aan
wegen in de grote agglomeraties betreft, ziet men hetzelfde verschijnsel.
Van 1954 tot 1962 gmgen Wallonië
en Brussel met het leeuwen aandeel
lopen. Zo ontvingen Antwerpen en
Gent onderscheidelijk slechts 14 en 13
miljoen tegenover Brussel met bijna
22 miljoen, Charleroi met 63 miljoen

baar. In 1964 werden er niet minder
dan 53.000 voertuigen ingeschreven
tegenover 48 000 in 1963. Daar niets
laat voorzien dat deze stijging binnen afzienbare tijd zou afnemen mag
men rekenen op een min.imum-verhoging van 10 t.h. per jaar. Tellingen

drukste straten
(onder andere de
Mechelse steenweg) bijna 30.000. Dat
toch nog een vrij behoorlijke verwerking kan verkregen worden ligt niet
aan de uitrusting van het verkeersnet dan wel aan de voortreffelijke
werking van de stedelijke verkeers-

politie die niets onverlet laat om n a a r
middelen te zoeken om het verkeer
zo vlot mogeUjk te laten verlopen ea
het ongevallenaantal in te dijken.
Tot dat doel werden trouwens a l lerlei testen uitgevoerd, gevaarlijke
plaatsen opgespoord en verbeteringen
voorgesteld. Maar dit kost de stad
veel geld, waar elders en o.m. tei
Brussel of in Waalse steden door voldoende kredieten, met andere middelen kan gewerkt worden. Te Antwerpen werd door het uitschakelen van
de verkeersagenten en het vervangen
door verkeerslichten die in verband
werken een gekoördineerde verkeersregeling mogelijk. De ondervinding
wees uit dat op kruispunten waar
twee of meer verkeersagenten op (wat
nu eenmaal menselijk is) onvolmaakte wijze het verkeer regelden, de
groene en rode lichten voor een bij'*
zonder vlotte afwikkeling zorgden.
Bij gebrek aan voldoende kredietert
tot aanleg van moderne verkeersaders

Ophoping van wagens aan de verouderde, smalle en slechts van twee rijstroken voorziene tunnel onder de Schelde te Antwerpen,
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in de stad, heeft men het te Antwerpen dusdanig trachten te doen d a t
geheel automatisch de autostroom
wordt geleid doorheen de voornaamste straten. In januari 1965 waren
60 kruispunten uitgerust. Ook hier
echter bijna of geen hulp van centrale zijde. Van deze 60 lichtinstallaties werden er slechts 8 opgericht
door het ministerie van openbare
.werken en de vraag wordt door de
Antwerpse politie
(bij monde van
hoofdkommisaris Corsus) gesteld :
hoe het met het verkeer te Antwerpen zou gesteld zijn, zo de stad niet
op eigen houtje zou gaan investeren
zijn...
Te Brussel liggen de zaken anders:
d a a r beschikt men over moderne
ringlanen, viadukten die in een volledig stadsgedeelte een snelle, bijna op
een autostrade gelijkende, verkeersader vormen, fraaie tunnels
met
dubbele rijvakken die onder de meest
bijenkorfachtige delen van de stad
wegduiken en een snelle verbinding
tot stand brengen. Het spoorverkeer
.werd er ondergronds gebracht met
nieuwe, konfortabel-uitgeruste stations, voetgangers vinder er tunnels
onder de drukste kruispunten,
de
metro die gaat gebouwd worden zal
h e t t r a m - en busverkeer voor een
groot gedeelte uit de straten wegwerken, brede, snelle lanen liggen als
autostrades in de stad, parkings ondergronds en bovengronds bieden er
een veilig onderkomen aan de gestationeerde wagens.
Neem daartegen
gelijk
welke
Vlaamse stad en in casu Antwerpen.
Een voorvaderse tunnel onder de
Schelde met enkel rijvak, waarin een
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tennet irrationeel is gebleven en een
grootscheepse modernisering enorme
investeringen zou vergen...». Waar
het hemd nader is dan de rok kan
men dit nochtans wel.
Hoe denkt men nu deze parkeerproblemen op te lossen ? Er blijft
eigenlijk m a a r één middel over : de
beschikbare plaatsen meermaals per
dag laten gebruiken. Dit brengt met
zich het invoeren van een tijdsbeperking. En dit geschiedt reeds in
zekere mate door het aanbrengen van
de gekende m a a r voor velen onbegrijpelijk voorkomende rood-blauwe
borden. Zonder een doorlopende kontrole is hier echter elke reglementering waardeloos daar de gerechtelijke
instanties eisen d a t elk voertuig bestendig dient nagegaan te worden
gedurende de ganse toegelaten p a r keertijd opdat een bekeuring uitwerking zou hebben. Trouwens bekeuringen zetten alleen m a a r kwaad
bloed en lossen weinig op. Men begrijpe ook allicht dat een doorlopende kontrole niet mogelijk is zonder
een reusachtige personeelsuitbreiding.
Om aan de wouden met verkeerstekens paal en perk te stellen, om de
politie te ontlasten is er h e t sisteem
van de « Blauwe zone » dat reeds toegepast wordt in Frankrijk, Italië,
Oostenrijk, Zwitserland, Nederland
enz... Hierbij worden bepaalde stadsdelen afgebakend en slechts aan de
toegangswegen n a a r die stadsdelen
bepaalde verkeerstekens opgesteld.
De automobilisten krijgen een kartonnen draaischijf waarop de uren
van aankomst en vertrek dienen ingesteld te worden. De politie kan een
gemakkelijke kontrole uitvoeren daar

Oiigehoopf verkeer in een van Vlaanderens steden. Vergelijk daarmee Brussel !
Uit.de Verenigde Staten kwam het
gebruik van parkeermeters overgewaaid. Het zijn toestellen die eruit
zien als moderne weegtoestellen zoals
men die weleens ziet in de portalen
van apoteken of in openbare sanitaire inrichtingen. Door een geldstuk
in een gleuf te laten glijden wordt
een uurwerk in beweging gedracht
dat n a het verloop van de toegestane
stationeer tijd (te bepalen door het
inwerpen van een of meerdere m u n ten) stilvalt en aldus op een gemakkelijke wijze de kontrole toelaat. Er

ONVOLDOENDE KREDIETEN,

BLAUWE ZONES EN PARKEERMETERS
ongelooflijk druk verkeer van personenauto's en vrachtwagens kokhalst,
één geprojekteerde nnglaan, waarvan
enkele vakken n a jaren klaarkwamen,
waarvan andere onafgewerkt of helemaal niet bestaande zijn zodat de
« r i n g l a a n » niet te gebruiken valt.
Verder : smalle straten die wel berekend zijn op middeleeuwse postkoetsen maar sinds lang niet meer
beantwoorden aan de verkeersstroom
die dagelijks door deze ekonomisch
belangrijke wereldhavenstad woelt,
nergens een tunnel voor voetgangers
onder de drukke kruispunten (laat
s t a a n tunnels voor het verkeer),
spoorbermen die de stad doormidden
zagen, negentiende eeuwse trams en'
bussen die even zoveel obstakels vormen en een ontstellend gebrek aan
parkeerplaatsen.
Over het Antwerpse parkeersprobleem werd het krantenheir trouwens
dezer dagen ingelicht door het hoofd
van de politie. Tellingen hebben uitgemaakt dat te Antwerpen minstens
iOO 000 stationeerplaatsen noodzakelijk zouden zijn opdat aan de vraag
min of meer zou kunnen voldaan
worden in een onmiddellijke toekomst. Alles bij alles zouden er slechts
40 000 plaatsen voorhandig zijn, meegerekend de straten waar de geparkeerde auto's nog slechts een nauwe
geul openlaten voor h e t rijdend verkeer.
Een stad zoals Antwerpen, zonder
veel planning gegroeid doorheen de
eeuwen een kultuurstad bovendien
zoals vele steden m Vlaanderen kan
zomaar niet op een ik en een gi] gemoderniseerd worden zonder dat men
onherstelbare wonden slaat en h e t
is juist in het oudere stadsgedeelte,
waar heden ten dage meer en meer
kantoorruimten
worden
ondergebracht dat men meest te lijden heeft
van de verkeersdrukte en het s t a tioneervraagstuk. In dit verband werd
van deskundige zijde trouwens nogal
rauw opgemerkt : « het uitzicht van
de stad werd door de oorlog omzeggens met gewijzigd, zodat het stra-

de schijf achter de voorruit wordt
geplaatst.
Men bereikt ermee dat een hoop
verkeerstekens binnen de zone vervallen en er slechts aan de grenzen
dienen opgesteld. De kaarten worden
bekostigd via publiciteit van handelsfirma's zodat er ook geen kosten voor
de gebruikers uit voortvloeien en er
wordt een zo groot mogelijk gebruik
gemaakt van de beschikbare ruimte.
Het nadeel eraan verbonden is het
verdelen van de draaischijven, hetgeen in de praktijk gebeurt langs de
benzinestations de automobielklubs
en andere.

zijn aan dit sisteem verschillende belangrijke nadelen verbonden zo o.m.:
de grote kosten, vermits er een m e ter per stationeerplaats dient opgesteld. Er is ook het minder praktische
gebruik van de ruimte omdat men ze
dient af te bakenen met een standaard-afmeting voor de grootste personenwagens, bovendien vormen de
parkeermeters-wouden
een
bijna
kerkhofachtig beeld in de naakte
straten van een stad. Ten lange
laatste is er ook het parkeerrecht dat
— hoe men het ook draaie of kere —
kan oplopen tot een belangrijk bedrag voor de automobilist die dan

toch reeds nu de melkkoe van de
staat wordt genoemd en het in f ei te
ook is. Dergelijke taksen doen ons
altijd denken aan de middeleeuwen.
Wie toen met een kar — of zelfs te
voet — over een wipbruggetje of iets
dergelijks moest, diende ook af te
dokken. En per slot van rekening mag
het niet zijn dat weer eens uit eigen Vlaamse zak dient betaald wat
ons geweigerd wordt vanuit Brussel
en waar wij — gezien ons overgroot
aandeel in de belastingen — meer
dan recht op hebben.
Ten slotte nog even een woord over
iets dat in menig bouwlustig h a r t
wanhoop heeft doen ontstaan : de
bepaling namelijk dat bij iedere op
te richten woning een stalplaats voor
auto dient voorzien onder het huis,
ernaast of erachter en indien onmogelijk dan toch in de onmiddelhike
omgeving. Eigenaars van bijvoorbeeld
een winkel dienen per vijftig vierkante meter vloeroppervlakte 'n garage te laten oprichten Zijn er bovendien nog een reeks appartementen
boven het winkelhuis voorzien dan
komt per appartement telkens nog
een stalplaats bij.
Men kan allicht bedenken wat voor
dof gemor er in de (nauwe) straten
van Vlaanderens steden is opgegaan
bij het vernemen van een dergel jke
— als waanzinnig bestempelde — bepaling. « Veel beter toch dan dat wij
met een takelwagen moeten uitrukken om een dubbelgeparkeerde auto
of een wagen die een ingang afsluit
weg te slepen » zeggen de politiemensen lakoniek.

Vlot verkeer in een der luxueuze, van 4 rijstroken voorziene, brede tunnels te BrusseL

Staf De Lie.
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Nog 8 weken scheiden ons van de parlementsverkiezingen, die voor Vlaanderen
zullen beslissen over de grondwettelijke wurging van zijn meerderheid.

AllEEN DE VOLKSUNIE

Overal begint de propagandakampanje op dreef te komen, met alle financiële,
organisatorische en materiële problemen die er mee gepaard gaan.

In de verkiezingsstrijd van 1961 beloofden de socialisten een arbeiderspensioen van 40.000 fr. (het pensioen bedroeg toen 36.000 fr.). Zij wisten
natuurlijk dat zulks onmogelijk was. Toen zij in de regering kwamen,
konden zij die kiesbelofte niet inlossen. Het pensioen werd verhoogd tot
38000 fr. De socialisten wilden echter de schijn verwekken, dat zij hun
beloften houden en de socialistische minister Leburton stelde in 1962
voor het pensioen tot 40.000 fr. te verhogen. Hiervoor waren echter de
nodige gelden niet voorhanden. Geen nood! Dan maar een massa pensioengerechtigden uitsluiten van hét volledig pensioen. Leburton vond
hiervoor het middel. Tot dan toe kon men een volledig pensioen trekken
wanneer men kon bewijzen dat men sinds 1945 loontrekkende was. Minister Leburton verzwaarde plots de bewijslast voor de toekomstige
pensioengerechtigden, door te eisen dat de arbeiders pas een volledig
pensioen kunnen genieten wanneer zij het bewijs leveren, vanaf 1926 te
werk gesteld te zijn geweest.

Minder zichtbaar, maar daarom niet minder effektief, wordt door de verschillende
medewerkers van de studiedienst der Volksunie gewerkt aan de voorbereiding
van het kiesplatform der partij, dat op het bijzonder verkiezingskongres in april
zal afgekondigd worden.

ONS
VERKIEZINGSPROGRAMMA
Het is nochtans niet te vroeg om
nu reeds enkele opnaerkingen te m a ken over ons programma.
Door alle kleurpartijen — daarover
bestaat bij ons niet de minste begoocheling — zal het grof geschut op
de Volksunie worden gericht. Men
kan zich moeilijk voorstellen dat de
CV.P. en de B.S.P., die elkaar opvrijen dat het een aard heeft, ook
maar één ernstige schermutseling
zullen wagen. Terwijl de P.V.V. in
Vlaanderen en Brussel
verzamelen
zal blazen rond de laatste franskiljons, ondanks het machteloos gesputter van het Liberaal Vlaams
Verbond.
En wij weten hoe men de Volksunie zal aanvallen : naast het gezwets van Volksgazet over nazi's en
hakenkruisen, dat trouwens niet het
minste effekt meer maakt op het kiezerskorps, heeft men nu ontdekt d a t
in de Volksunie « geen plaats meer is
voor echte en vooruitstrevende demokraten s> !
Dit mede dank zij de walgelijke
kommunikee- en intervieuwmaneuvers van de zogenaamde «Vlaamse
demokraten ». In de Vlaams-nationale
partij zouden dus enkel reaktionalren en kapitalisten zitten, indien h e t
niet allen zuivere fascisten zijn.
De besluiten van onze kongressen ?
De talloze artikels in het weekblad ?
De hele lijn van de Vlaamse beweging, die sociaal was en is ? Nooit
van gehoord !
Dat ons kiesprogramma zowel
Vlaams-nationaal als sociaal vooruitstrevend zal zijn, zal onze tegenstrevers dan ook lelijk dwars zitten.
Wij durven voorspellen, dat er hen
niets anders zal overblijven dan h e t
doodzwijgen ervan.
Het zal de taak zijn van onze propagandakampanje, dit program uit
te dragen en uit te bazuinen aan al
wie het horen wil en zelfs aan wie
het niet horen wil.
Wij zullen er ons wel voor wachten,
de blunder te maken die de CV.P.
heeft begaan met haar programma.
Onze kaders zullen niet met de h a n den in het h a a r zitten omdat ze met
zo'n onmogelijk gedrocht in de kieskampanje een slijkfiguur
zullen
slaan, zoals de C.V.P.-kaders nu jammeren.

HET

Ons programma zal zo kort worden
gehouden als de volledigheid het toelaat. Het zal geen literaire gemeenplaats zijn; het zullen geen ijdele
woorden zijn waar geen mens iets
van meent of zich iets van aantrekt.
Het beginsel d a t aan de grondslag
zal liggen van ons programma is h e t
beginsel dat aan de grondslag ligt
van de Volksunie zelf : de strijd voor
de Vlaamse ontvoogding, samengevat
In die oude en moderne leuze :
« Vlaanderen eerst ^ !
En, zoals de partijvoorzitter het
nog verklaarde op de kaderdag der
provincie Antwerpen, daarmede verbonden onze bekommernis met de
sociaal-ekonomische problemen van
Vlaanderen.
Zo zal het kiesprogram vier delen
omvatten :
1) De algemene politiek, met onze
opvatting over de hervorming van de
Belgische staat in een federale vorm,
het financieel en administratief beleid, de buitenlandse politiek en de
plaats van Vlaanderen in Europa.
2) Mens en Gemeenschap, waarm
de Volksunie haar standpunt zal uiteenzetten inzake jeugd- en gezinsbe-

ALGEMEEN
BOUWBEDRIJF
KUNNEN

EEN VAN DE 30 GROOTSTE TUSSEN DE
24.455 BOUWBEDRIJVEN VAN HET LAND.
BIEDT U EEN VIERDUBBELE W A A R B O R G
— 15 JAAR ONDERVINDING
— MEER DAN 4.800 TEVREDEN KLIENTEN
— 300 ARBEIDERS I N VASTE DIENST EN
200 SPECIALISTEN
— RUIMSTE FINANCIERING EN WEERGALOZE SERVICE.
WIIRIJK, PRINS BOUDEWIJNIAAN, 323. TEl. 49 39.30
ANTWERPEN, SCHUTTERSHOFSTRAAT, 19. TEl. 32.92.1S
GENT, ONDERBERGEN, 43. TEL. (09) 25.19.23
GENK, MOLENSTRAAT, 39. TEl. (011) 544.42
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Ingevolge de wet van 3.4.62 kunnen tal van arbeiders geen volledig
pensioen genieten, doordat zij niet de vereiste bewijzen kunnen leveren.
Hoe werd deze wet gestemd? Socialisten en C.V.P.-ers stemden voor de
verhoging van het pensioen, echter ook voor de verzwaring van de bewijslast. De P.V.V. stemde tegen de verhoging van het pensioen, in Vlaanderen
stemde alleen de Volksunie voor de verhoging van het pensioen en voor
het behoud van de bewijslast tot 1945.
Alleen de Volksunie stemde sociaal. En toch schelden d e « Vlaamse demokraten » ons voor reactionairen. Dat kan alleen maar opkomen in een
kwaadwillig, « demokratisch » warhoofd.

leid, de verzekering tegen ziekte en
invaliditeit, h e t welzijn der gepensioneerden, de kulturele opgang van
ons volk, de ruimtelijke ordening en
het huisvestingsbeleid.
3) Mens en Arbeid, met de eisen
der Volksunie voor de verschillende
bevolkingsgroepen (loon- en weddetrekkenden, zelfstandigen en vrije
beroepen, landbouwers, ambtenaren),
en het program d a t de omvorming
van de grote kapitaalsondevnemingen tot een menselijke gemeenschap
beoogt.
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Ja ! Nu met de Volksunie tot in de Wetstraat I

4) Sociaal-Ekonomische
Politiek,
waarin de algemene beginselen zijn
weergegeven die uit het Sociaal-ekonomisch Tienjarenplan van de partij
geput worden (dat over kort wordt
uitgegeven), gaande van de aanleg
van de noodzakelijke infra-struktuur,
de industrialisatie, tot tewerkstelling
en de sektor der kleine en middelgrote ondernemingen.
Wanneer dit programma gelanceerd is, zal het onze propagandisten
(en wie In de Volksunie is dit niet ?)
gemakkelijk vallen om de mond t e
snoeren van degenen die steeds h e t
bestaan van een alomvattend p a r t i j programma betwisten.
Dan zal de voorstelling van de
Volksunie als onpraktisch en reaktionair, onmogelijk zijn. Integendeel zijn wij ervan overtuigd, d a t
onbevooroordeelde Vlamingen zullen
moeten toegeven dat de kleurpartijen,
of ze zich socialist of kristelijk noemen, op vele punten ver achter blijven bij die zo gesmade (en gevreesde)'
Volksunie. En dat de Volksunie, die
zich niet progressistisch wenst t e
noemen (terwijl zelfs de P.V.V. h e t
wèl doet), een nuchter en klaar p r o gramma heeft, d a t aan de Vlaamse
volksgemeenschap de beste voorwaarden wil schenken voor h a a r opgang.
Het Vlaams-nationalisme
bewijst
zijn rijpheid, door zonder demagogie
en zonder modewoorden open, m o dern en dinamisch voor de kiezer van
1965 te verschijnen. Met vertrouwen
in zijn uitspraak.
E. Slosse
Voorzitter
V.U. - Studiedienst.

RIJKSTE GRONDENKEUS VOOR EENGEZINSWONINGEN EN HALVE VILLA'S TE ANTWERPEN - GENT - GENK
EN HUN RANDGEMEENTEN
VERKAVELINGEN TE: EDEGEM MORTSEL - DESTELBERGEN - KONTICH - GENK - SCHOTEN e.a.
GEEN SERIEBOUW • STEEDS ORIGI-
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HERINNERINGEN AAN MIJN LIERSE VRIENDEN
Onze vriendschap met Felix Timmermans en Ernest Van der Hallen vond haar
bekroning tijdens de woelige weken van de na-oorlogse lijd, de zogenaamde bevrijding waarin de haat tegen Vlaanderen oplaaide.
Het was de tijd, zoals de Fé zegde, dat men zijn waarachtige vrienden kennen
leerde. Een angstig voorgevoel velde hem neer op het ziekbed, waaruit hij niet
n^eer zou opstaan; daardoor werd zijn aanhouding verhinderd, mede ook door
lic tussenkomst van de heer Kamiel Huysmans langs baron Opsomer om.
De vriend Ernest zat in de kelder
van het stadhuis als gevangene tussen
plebs en schorremorie, waar hij de
ziekte opdeed die hem zou neervellen.
Vaak waren wij samen vóór, tijdens en
direkt na de oorlog, tijdens dewelke
ik mijn onrust niet verheelde om de
gevolgen daarna. Zij konden mijn gevoelens bezwaarlijk delen en koesterden een zeker optimisme betreffende
Vlaanderens heropstanding. Mijn waarschuwingen vonden geen gehoor, maar
onze ongerepte vriendschap leed er
niet onder.
Ik werd gedurende de oorlog als
anglofiel beschouwd, om na de oorlog
de beschuldiging van germanofilie te
moeten inkasseren. Waarom ? Omdat
ik steeds aan de zijde stond van de
verongelijkten. Omdat ik tijdens de
onevenwichtige overwinningsroes van
de bevrijdingsperiode het vals patriotisme aan de kaak stelde, dadelijk
mijn getroffen vrienden opzocht tot
in de gevangenis van St Gillis toe en
alles in werk stelde om hen te troosten en zo mogelijk te bevrijden. Tijd
van bitterheid, ontgoochelingen en
laksheid vanwege vooraanstanden uit
de politieke en literaire wereld bij wie
ik vruchteloos aanklopte om voorspraak af te smeken voor de getroffenen. Ze konden niets doen. Het ogenblik was inopportuun. De ene ontgoocheling volgde op de andere. Een
getroffen vriend die Frans Van Cauwelaert om voorspraak smeekte, kreeg
als antwoord : « De waardigheid van
mijn ambt laat mij niet toe tussenbeide te komen ».
De gevangenschap van Van der Hallen duurde gelukkig niet lang. Hij
werd, dank, zij vooral de onverpoosde
bemoeiingen van E.H. Baers, op vrije
voeten gesteld. Te laat echter daar de
knagende ziekte zich in zijn gestel had
vastgebeten.
Voor Felix was het een bevrijding
van de geest, een bevrijding die hem
losrukte uit alles wat hem aan de buitenwereld gebonden hield, en met één
slag al het klatergoud wegsmolt van
de broze vriendschap van zoveel honderden bewonderaars in binnen- en
buitenland. Hij werd tei-uggedrongen in
een volledige afzondering en eenzaamheid die de bittere sloester van de
vergankelijke glorie wegbrokkelde en
de sluimerende schoonheden van zijn
diepste wezen, de duurzame liefde
binnen hem wakker riep. Hij legde dit
neer in zijn onvergetelijk « Adagio ».
Ons weerzien was hem een zalvende
troost, waarvan ik nog steeds de weldoende invloed onderga : « Gij tenminste durft dan toch mijn huis betreden» .
De warme greep van zijn beide han•den was de stille uiting van zijn innerlijke vreugde om deze waaracTitige
vriendschap. «Waar zijn nu al die
vrienden ? » fluisterde hij en trok me
Steeds met beide handen dichter naar
zich toe. « En ze waren zo talrijk in
binnen- en buitenland ! ».
«Er zijn veel seizoenvrienden, Felix»,
antwoordde ik hem.
Pas had hij het bezoek van onderzoeksrechter X achter de rug. Allerlei
vragen werden gesteld over zijn gedragingen tijdens de bezetting, ook in
verband met zijn bekroning met de
Rembrandtprijs. Dan wou mi]heer X
ook weten, waar die Rembrandt woo!>
de'
Ik ü ^ het geluk gehad, dieper te

kunnen doordringen tot de kern van
Timmermans' warm gemoed. Hij was
in deze stille alzondering tot op een
geestelijke hoogte die hem in schuldbesef en eenvoud de onvergetelijke
verzen deed neerschrijven in zijn
« Adagio ». Schuldbesef is het kenmerk
van alle groten. De uren naast het bed
van Felix doorgebracht vergeet ik
nooit : de mildheid van zijn gelaat, de
zachtheid van zijn stem en gebaar, de
goedheid van zijn hart. « Kom schuif
uw stoel nog wat dichterbij » heeft hij
gezegd. En we spraken fluisterend alsof de stilte zelf ons gefrazel niet horen
mocht en onze heiligste gevoelens niet
ontwijden zou. De zware hartkrises
volgden elkaar op. De bezoeken werden
geschorst. Toen heeft hij mij — wellicht zijn laatste — brief geschreven in
dato 21.1.47, die ik ontving daags vóór
zijn doodsbericht. Ik schrijf hem in
extenso over, onverbeterd :
« Beste Richard,
Ik ben weer erg ziek geweest en heb
mijn dochter veel brieven laten beantwoorden, die ik haar half en half dikteer de.
Maar nu ik weer beter ben, wil ik
ook zelf de pen nog eens in de hand
nemen om u te danken voor uwen
schoonen brief. Goede woorden met
honing in van 't beste h a r t !

verschil met Emiel Van Coppenolle,
die zijn lijdensweg fier en met geheven hoofd heeft afgelegd. Ernest had
zijn gevangenschap kunnen verhinderen als hij de verblijfplaats van zijn
broer Alfred verraden had. Het was
nog wel een priester die hem dat afschuwelijk aanbod kwam doen. Ernest
heeft- hem buitengegooid. Zijn gevangenschap was het gevolg.

Ik bezocht hem pas na zijn invrijIk zal probeeren uw wenschen te laten verwezentlijken, en ik wacht naar heidstelling. Hij was een gebroken
man. Het pijnlijkste voor mij aan deze
de lente en naar de zon.
herinnering was ons afscheid. Niet zoMet Goede Vrijdag staan er achter zeer om dat afscheid — we zagen mehet Begijnhof altijd van die zaligrie- kaar trouwens meermaals terug — dan
kende purpere viooltjes. Ik denk van wel om de erbarmelijke aanblik van
er met tweede Paaschdag daar gaan te zijn gebrokenheid. Hij was de smart,
plukken. En ik zal denken : de Richard aanschouwelijk voorgesteld en gebeihoudt er ook van, en ik pluk er voor teld door Rodin.
hem een mee. Ik stuur het u dan op !
Wij stonden te wachten op het ver-Nogmaals dank voor de goede wenvuilde trammetje met zijn wankele
schen ! En 't beste van huis tot huis !
sliert van speelgoedachtige wagentjes,
uw
het enige venoermiddel in die beroerFelix ».
de na-oorlogse tijd. Alles was gezegd
Op een koude besneeuwde winterdag
en het akelig verblijf tussen dat schorhebben wij hem ten grave gedragen,
remorrie had op zijn hoekig gelaat
waarna wij met enkele vrienden bij
reeds de stempel gedrukt van de ziekErnest Van der Hallen samen kwamen,
te die hem ondermijnen zou. « Wat
waar bovenstaande brief werd voorgemoet er nu gebeuren, wat moet ik aanlezen.
vangen ? ». We hielpen hem. Zijn vochAmper dertien maanden nadien, tige blik verdroomde als in de wazige
einde februari 1948, droegen wij Er- verte van een onwezenlijke wereld.
nest ten grave. De woekerende ziekte Wij drukten elkaar de hand en staphad hem neergeveld. Meermaals ston- ten op het kuchende stoomtrammetje.
den wij aan zijn ziekbed en nog im- Steunend op zijn onafscheidelijke
mer flakkerde de hoop op genezing in gaanstok heeft hij het trammetje nahem op. Het is zo menselijk. Toen ik • gekeken tot het achter de bocht verhem drie dagen vóór zijn dood bezocht, dween.
voelde hij het nakend einde scherp
Ernest was een idealist die Vlaanaan. Met de magere hand trok hij me
naar zich toe en fluisterde : « Nog een deren belangloos beminde. Zijn geloof
afscheidszoen, het zal de laatste zijn ». in Vlaanderen weze ons een stimulans
tot de grote verzoening door zovelen
Inderdaad, drie dagen nadien stond thans verlangd.
de brandende lantaarn op het bordes
Gedenken we met piëteit de woorvan de voordeur. Hij lag graatmager,
den die hij neerschreef voor zijn doodsin smoking, opgebaard.
prentje : « Ik geloof in Vlaanderen en
Hij was iemand die Vlaamse trouw
in de toekomst van mijn volk. Ik heb
en warme oprechte vriendschap diep dit volk willen dienen in schoonheid
waarderen kon. Zijn teergevoeligheid en liefde ».
is niet bestand geweest tegen de — zij
het korte — gevangenschap. Welk een
Richard Dewachter

HET TONEELLEVEN TE BRUSSEL
K.V.S.
«Lucifer», het .meest
vermaarde
werk van Vondel, • met een zeer gewaagde opgave, en « Adam in Ballingschap », minder hevig maar even verheven, zijn de twee toppunten uit het
werk van onze grote
Nederlandsedichter : hij was, langzaam gerijpt,
meer dan 60, toen hij deze treurspelen schiep tot de
onvergankelijke
meesterwerken
van de Nederlandse
taal, vol kracht en rijkdom,
treffende
beeldspraak en een ongeëvenaarde bewogenheid van de reizangen.
Een werk als «Adam in Ballingschap » voor het voetlicht brengen is
een gewaagde prestatie in onze moderne tijd en het is de grote verdienste
van regisseur Jo Dua, het aldus te
hebben opgevat en voorgesteld dat het
een artistiek en stijlvol feest geworHen
is voor oog en oor : we aanzien hem
als de grote triomfator van de avond.
De scherpe tegenstelling die Vondel in
zijn werk heeft gelegd tussen donkere
list en wraakzucht en paradijzige weelderigheid werd gevo'elig getekend in
houding en zegging van de antagonisten : Lucifer en de helse geesten tegenover Adam en Eva, de aartsengelen
en de engelen — en ook in de zwarte
en witte kostumering, die misschien
wat te rijkelijk is opgevat, maar toch
kunstvol werd bedacht door Har'ry
Wich, die ook een eenvoudig dekor
ontwierp waarmee we het eens kunnen zijn.
Senne Rouffaer en Vera Veraft voldoen volkomen als Adam en Eva, evenals Bert Struys als Lucifer, Jo Coppens
en Jeanne Geldof, als Alsmodé en

Belial, zijn schitterend; Alex Cassiers,
Coen Pronk en Rik Andries, als de
aartsengelen,
treffen de juiste toon,
terwijl Jan Vreeken, als de Gerechtsengel, hierin minder gelukkig is; in de
drie groepen van vier engelen is er één
groep tatnelijk zwak.
We aanzien de voorstelling van «Adam
in Ballingschap» als een der voornaamste en der beste van het seizoen.

KAERTONEEL

« Brussels Kamertoneel» is dus goed
gestart. Voor deze Vlaamse aanwezigheid zouden we het woord van Dr. M.
van Haegendoren willen herhalen :
« Sommige Vlamingen schreeuwen zeer
luid dat Brussel voor de Vlaming toegankelijk moet worden, maar zij verzetten geen voet ten gunste van de
Vlaamse aanwezigheid
in de hoofdstad ». Laten we dit bedenken en steunen zoals het hoort : de volgende
voorstellingen van «Boodschap
aan
Maria » hebben plaats op 20, 24, 27 en
31 maart en 3 april, te 20.15 u., in de
zaal « Vita », onder de Baziliek, ingang
Keizer Karellaan.

Van «De Boodschap aan Maria»
door Paul Claudel, hebben we een verrassend goede voorstelling bijgewoond,
gedragen door een grote liefde en volle toewijding voor het toneel, hetgeen
trouwens de geestdriftige werking van
dit jonge gezelschap kenmerkt. Van dit
Er werd bekend gemaakt dat Senne
laatste kan gezegd worden dat het een Rouffaer van de K.V.S. en Roger Coohomogeen geheel vormt, zonder op- rens van de K.N.S. toekomend seizoen
vallende zwakke gedeelten
(hetgeen in Nederland zullen optreden, bij het
nogal dikwijls bij
kamertoneelgezel- gezelschap « Ensemble », de eerste in
schappen kan vastgesteld
worden). gastrollen, de tweede als vast akteur.
Het heeft, onder de regie van Johan We vinden dit spijtig voor het Vlaams
van der Bracht, een sobere opvatting toneel, ook omdat het niet de eersten
van dit hoogstaand werk
gebracht, zijn die door Nederland worden weggezonder spoor van franjes
en zonder haald.
zweem van overdrijving (waar er wel
Speciaal wat Senne Rouffaer betreft
kans toe is).
— die we als de beste, meest begaafde
speler van de K.V.S. aanzien, maar die
***
« De Boodschap van Maria » is het nog niet waardig werd geacht de prijs
laatste stuk van hel eerste speeljaar te .onvtangen die in de K.V.S. voor de
van het « Brussels Kamertoneel». De meest verdienstelijke
speler
wordt
vorige waren : «De Rug van de Engel» toegekend — vinden we dit zeer jamdoor Lou Devel, « Hello, jij daar ! » mer. Er is slechts sprake van gastvan Sorajan en «De Liefde van Per- rollen; we hopen dat de K.V.S. het nolimplin » door Garcia Lorca. Voor vol- dige begrip zal kunnen opbrengen om
gend seizoen zijn vijf werken voorzien, deze rasakteur te allen prijze te bezodat haast doorlopend
zal worden houden.
gespeeld van oktober tot april.
Het
LV.
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PERSSPIEGEL
Geen verkiezingen rond de Waals-Vlaamtie veirtioudingen is vooral de hoop van de
^gerlngsleiders. Er blijken nu steeds meer
fea meer « ekstremisten » rond te lopen, v a n
allerlei kunne, om die wens niet te eerbiedigen. Boven de taalgrens zijn wij n a t u u r
lijk de verbreken van d a t soort « Belgis c h e Gk>dsvrede ». Te Brussel zijn h e t de
Uberale oasishouders en in Wallonië heeft
d e MPW h a a r Voerkruit nog niet helemaal
verschoten. Andere perskonunentaren gaan
rond de samenstelling van de lijsten der
ipartljen waar meer en meer geruchten
• v e r uitlekken. Bij die samenstelling blijkt
Dok hoezeer h e t Vlaams kieskliënteel als belangrijk wordt beschouwd.

Bi] op zeker ogenblik gemeend hebben er
goed a a n t e doen als oud-VNV-ers tot een
Belgische unitaire partij tOe te treden, m a a r
wel h e t feit dat zij in al deze voorbije jaren nooit meer de moed hebben opgebracht
op vlaams-nationaal vlak nog enig initiatief
t e nemen. Beiden werden overigens in de
laatste j a r e n beloond voor het vea-loochenen
van hetgeen zij eenmaal hebben verdedigd
en a a n anderen voorgehouden : Custers
werd minister terwijl Leemans een benoeming kreeg in een van de Europese organ e n en tevens bevorderd werd, wellicht wegens zijn dienstbaai-heid a a n de partij, tot
voorzittier van de CVP-Senaatfraktie.
Het is duidelijk d a t de CVP ten allen
prijze een verdere doorbraak van de Volksunie wil verhinderen en daarvoor bereid is,
niettegenstaande h a a r principiële unitaire
(d.w.z. anti-federalistische)
ingesteldheid,
vooraanstaande
uitgesproken
federalisten
aanlokkelijke voorstellen te doen met de
bedoeling de Vlaams-nationale partij
de
wind uit de zeilen te nemen. De toetreding
van een zo hoogstaand en alom gewaardeerd
m a n als Drs M. Coppieters tot de Volksunie
heeft de CVP-leidmg ertoe gebracht heel
wat federaal water in haar unitaire partijWijn te doen.

DE GAZET
Hoezeer het uit h e t verkiezingsprogramm a van de CVP — drie weken geleden afgekondigd — ook blijkt d a t de regerings>partijen « de Vlaamse kwestie » uit de kies•trijd willen houden — zal dit toch moeiBjk blijken. De Brusselse PVV met h a a r
voorstel om « talentelling te houden » gooit
iroet in h e t eten. De bedoeling is volgens
De Gazet van Antwerpen.
« Tenzij om herrie te schoppen, niet zozeer te Brussel.maar wel in de randgemeent e n daarvan. Hoe heerlijk zou het voor de
franstaligen zijn, te kunnen bewijzen d a t
«• In een of andere gemeente iets meer
d a n 30 t. h. franstaligen zijn? Dat zou h e n
Bterken om de inlijving van die gemeente
bij Brussel te eisen en dat zou ook de
grondbezitters g e n o d e n
doen, omdat de
prijs van h u n grond d a n weer wat zou opSlaan. Een lapje grond, gelegen in « la capitale » is meer waard, dan in een dorp
van de boerenbuiten. »

Le x i i e u x v e
L a a t ons een kijkje nemen achter de
schermen van de CVP-elektorale keuken
Het is ondertussen beslist. Struye heeft al
geestdriftig bedankt voor het mooie gebaar
van de opgeofferde Schildwacht.
« Naar verluidt zou voorzitter Struye proberen buiten poll bovenaan de lijst te worden geplaatst, m a a r normaal moet een Vlaming aan het hoofd ervan staan. Struye zou
te kennen hebben gegeven d a t nij niet verl a n g t de tweede te zijn na de Vlaming die
eventueel de eerste plaats op de Senaatslijst zou innemen, K. Van Cauwelaert. Volgens de laatste berichten heeft Van Cauwelaert voor het ultimatum van Struye gekapituleerd. »

voor allen
Het Vlaams Nationaal Jeugdverbond nodigt uit : op zondag 28
m a a r t zaal
Concordia,
Korte
Nieuwstraat 42, Antwerpen, verkleed en onverkleed kinderbal.
Begm : IS uur.
Deuren : 14 uur.
Een stemmig orkest — wedstrijddansen voor alle leeftijden — verrassingen — muzikale grappen—
en clowns!
U houdt deze datum toch vrij
voor u w ' kinderen en uzelf?
Bespreek
tijdig uw
tafel :
•^.86.65.

4ê^i(hié/u/
U t onafhankelijk weekblad van Sint Nikla.'s maakt enkele pertinente beschouwingen bij de toetreding van federalist Mart e n , tot de partij van de grendelgrondwet.
« Niemand kan ontk n n n dat dit twee
int.- essante aanwinsten z'.m voor de Christelijke Volkspartij, alhoewel menigeen zich
de vraag zal stellen hoe beide figuren h u n
federalistische ovei tuiging en h u n verzet
tegen de taalwetten (mst name tegen de
taaltaciliteiten aan de franssprekenden m
zes Vlaamse randgemeenten van Brussel)
en regen de grendelgrondwet kunnen verenigen met iiiin steun aan en hun aansluiting bij een imitar stische partij welke voor
die gewi'aakte punten verantwoordelijk is
Als men even terugdenkt hoe niemand minder dan volksvertegenwoordiger De Saeger,
gewezen voorzitter van de Vlaamse partijvleugel en nog altijd een van de invloedrijkste CVP-figuren, nog niet zo heel lang
ge'"den de Vlaamse federalisten van «vluchtmisdrijf» be.=chuldigde kan men niet anders dan tol de konklusie komen dat het
« misdrijt » blijkbaar wegvalt van zohaast
een federalist naar de CVP vlucht.
Daarenboven heeft de vorige verruiming
van de CVP met Leemans en Custer vijftien laar geleden, ons tot on heden nog
m a a r weinig redenen tot voldoening verschaft. Wij verwijtsn hen niet zozeer dat

De slimme jongens van de socialistische
Voor Allen kennen geschiedenis. Alleen de
n a m e n veranderen blijkbaar.
Nu zijn het blijkbaar de VU-<(unionisten)>
die voor de Duitse keizer zijn
(als
reaktionnairen die wij toch heten) en zijn
het de <( Jong Vlaanderen Demokraten » die
waardig geacht worden opgevist te worden
door de BSP.
« De B9P, wij herhalen het, hf-eft niets
van de Volksunie te vi'ezen. Het is op de
CVP dat deze laatste h a a r volle druk zal
uitoefenen, en vooral op de konservatieven,
landbouwers en middenstanders, die het rekruteringsveld bij uitstek voor het Vlaams
nationalisme zijn gebleken.
Dit laatste heeft trouwens tteeds krises
gekend. Tijdens de Du'tse bezetting van
1914-1918. stonden de meer demokratisch
gerichte « unionisten » (of federalisten),
die op een vrede door overleg rekenden, tegenover de pangermanisten van « Jong
Vlaanderen », die op de overwinning van
het Duitse keizerrijk h a d d e n gewed.
Waarom zouden ook de
zogenaamde
« Vlaamse demokraten » van thans, bevrijd
van h u n national'stisohe complexen, op h u n
beurt met toetreden tot de sociaal-demokratie, met andere woorden tot de BSP, op voorwaarde dat zij vatbaar zijn voor een konstruktieve aktie? »

De Schelde
Hoe de BSP zich vastklampt aan de gedachte dat ze aan ons toch niets kan verliezen is h a a r goed recht, h e t ontwaken k a n
echter des te pijnlijker zijn. Begin van ontwaken kan al komen door deze cljferkermis uit het blad der Antwerpse nationalisten.
« Vooral in kanton Borohem is het socialistisch verlies aan de Volksunie zeer duidelijk.
Om objektief te zijn moeten we het percent behaalde stemmen vergelijken, daar
de absolute cijfers der behaalde stemmen
niet te vergelijken zijn. Het totaal aantal
geld'ge stemmen was immers sterk verschillend in de beide verkiezingen : in 1964
waren hier 2.743 minder geldige stemmen
dan in 1961.

Hier volgen de vergelijkende percentages
der behaalde stemmen m kanton Beixihem
( = gemeenten Berchem - Mortsel - Wilrijk).
Volksunie
11,05 t.h. 19.5 t.h. -f 8,45 t.h.
CVP
41,96 t.h. 41,3 t.h. — 0,66 t.h.
PW
11,49 t.h. 11,8 t.h. + 0,31 t.h.
BSP
32,15 t.h. 25,8 t h . — 6,35 t.h.
Komm.
1,09 t.h.
1,7 t.h. -I- 0,61 t.h.
De verschuiv ngen zijn hier zeer duidelijk. De CVP, P W
en kommunisten zijn
praktisch gelijk gebleven (verschil kleiner
dan 1 t.h.). De grote verliezer is de B S P
('— 6.35 t.h.) en de grote winnaar de Volksunie ( + 8,45 t h . ) .
Zelfs indien men veronderstelt dat een
gedeelte der aanwinst van de VolKsunie
door verschuiving
langs andere p a r f j e n
heeft plaats gehad, dan nog blijkt het hier
onomstootbaar dat in kanton Berchem de
B S P haar grootste stemmenverlies leed ten
voordele van de Vollksunie. »

Oproep Appel

Raadplegingen kosteloos.
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Heropening vrijdag 12 maart a.s.
Receptie van 19 uur tot 21 uur!!
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LA LIBEE BEL&mUE
J u i c h t ook het proces van nationale bewustwording toe zelfs tot in de konsekwentie, natuurlijk niet als het zich bij Vla
mingen manifesteert m a a r wel bij de « verdrukte » broeders van Quebec in Canada.
Quebec telt 80 % franssprekenden.
« De provincie Quebec is de enig tussen
de 10 die de Canadese Confederatie telt,
met een werkelijk tweetalig
aanschijn.
Nochtans voelen de Frans-Canadezen er
zich nog niet voldoende op h u n gemak, wat
dan talrijke taalmoeilijkheden meebrengt,
die steeds toenemen. Men moet ook weten
dat de Engelse minderheid m Quebec bijna
de hele ekonomie kontroleert. Zodanig d a t
de Frans-Canadees die een hoger a m b t wil
bezetten praktisch altijd in h e t Engels moet
werken. Men weet ook door statisieken d a t
slechts een Frans-Canadees op vier tweetalig is. Meer nog : steeds talrijker wordt de
franstalige elite, en zij willen niet meer
slikken wat zij noemen « de ekonomische
kolon'satie ».
De problematiek vertoont veel gelijkenis.
De reaktie van de Libre tegenover Vlamingen of Frans-Canadezen is heel anders, misschien omdat wij niet ekstremist genoeg
aijn. Immers de Frans-Canadezen vragen
niet alleen federalisme, d a t hebben ze al.
Steeds meer en meer stemmen gaan er op
voor volledige zelfstandigheid.
Walter Luyten.

(K. D. F.)

TELEFOON

Beheer
Oirektia

: 37.54.38.

raadplegingen.
R. van d e r P a a L
O. V o o r b r a e c k .
H. DemoL
Lic. Rfk De Voa.

1.000 p e r j a a r
5.000 per j a a r
10.000 per j a a r
Tel. 03/45.47.97

Herman

LE SOIR
I n de Vrije Tribune van Le Soir zag de
Waalse CVP-er de la Vallée Poussin h e t
verschijnsel breder dan de Appeloproepers
van hierboven.
« Het woord Vlaanderen o m de Vlamingen
a a n de t e duiden is tamelijk recent. Noch
Brabanders, noch Limburgers noch Antwerpenaars- zouden tot
voor kort toegestaan
hebben d a t zij een deel uitmaakten van
Vlaanderen. Maar d a t is juist de evolutie.
Zij verandert alles. De Vlaamse beweging
was eerst een taalbeweging, vervolgens een
sociale beweging, nu een beweging van nationale bewustwording. I n h e t huidig stadium van de evolutie moet men spreken
van h e t Vlaamse Volk, de Vlaamse kuituur,
zelfs van de Vlaamse natie die h a a r gi'ondgebied heeft en h a a r taal, h e t Nederlands.
Indien deze evolutie misschien nog niet voltrokken is in de geest van de oude generaties, dan is zij zeker van nu af voltrokken
in de mentaliteit van de jongeren. »

BELEGGEN!

brengt op
brengt o p
brengt op
inlichtingen.

Dit is geen nieuw aisteeni van mobilisatiebrief van het Belgisch leger. Het is de
schone Belgische (want bilingue) titel van
het geiegenheidsblad der NAK-ers. Lijk zwaluwen de lente, kondigen zij onuitroeibaar
de naderende verkiezingen aan, als de tla,
minganten terug wat gaan betekenen.
De federalisten worden nog m a a r eens
ontmaskerd via de diepte-psichologie van de
NAK-kers.
« II. De persoonlijke redenen :
W a t een buitenkans voor politiekers en
functionarissen allerlei, die een gemakkelijk
sukses willen oogsten! Wie zou nu toch geen
president willen worden van een Vlaamse
of Waalse Republiek? Telt de arrivisten
die men onder de activisten van het federalisme vindt : ze zijn legio. »

F I N A N C I E R I N G van al uw a a n k o p e n , a u t o ' s , T.V., m a c h i n e s
L E N I N G E N voor alle d o e l e i n d e n .
H Y P O T E K E N Ie en 2de r a n g
F I S K A L E EN SOCIALE
Steeds tot uw dienst.

Stuur ons, onder gesloten omslag,
een bankbriefje van 20 fr
(Volksunie, M. Lemonnierlaan 82, Brussel
1), of stort 20 fr op onze postrekening, n° 1476.97, Volksunie, Brussel,
en U ontvangt
24 prachtige Vlaamse strijdkaarten, in 2-kleurendruk.
Met het oog op de komende harde
strijd : vbor uw briefvAsseltng, f eestwensen, enz., gebruik
uitsluitend
Vlaamse strijdkaarten !

GELD

KREDIET- EN FINANCIERINGSVENNOOTSCHAP
JAiN VAN RIJSWIJCKLAAJN 62. A N T W E R P E N

Strijdkaarten

(03)32.04.77-32.02.10

1^^11
GELD VANAF 3.75%

Loontrekkenden t o l 100.000
Zelf stand., landbouwers tot 5 0 0 . 0 0 0
Auto. gro«d,-.,eigendom, tot 100 t. h,
krediet, geen vgorschot nodig
2 0 . 0 0 0 = 38 X 642
5 0 . 0 0 0 = 60 X 998
1 O # . 0 0 0 = 6 0 X 1996
'•0,000-^120x1092
Telel. " ( 0 3 ) 3 6 . 6 6 . 7 5 , tot 21 uut of
schrijf ; F.B.. Bisschoppenhoflaan 6 9
te Deurne
Ant*
Ik Kom thuis.

,

• ••••^^•••1•
Leeuwevlaggen
Katoenen vl. bedrukt
1.40/1,40 m
1,60/1.60 m

(kleurvast)
1 8 5 fr.
2 0 0 fr.

70%

kamwol 3 0 % nylon bedrukt
1,50/1,50 m
3 9 5 fr.

70%

kamw. 3 0 % nylon Ingebord.
1.50/1,50 m
8 3 0 fr.

100 percent nylon
1,40/1,40 m
2.00/2,00 m

ingeborduurd
7 7 5 fr.
1 0 0 0 fr.

Verzendingskosten kosteloos vanaf
1000 fr. aankoop Voor aankoop van
minstens 10 vlaggen 10 % korting.
Geef duidelLIk aan raam of stokvlaggen.
Hier uw vlag en bestel op adres :
Borduurbedrijf
Romaan van de Vijver
Nieuwstraat 56 AALST
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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 Antwerpen nemen hieraan deel met draagborden, spandoeken en vaandels.

GROTE SLOTMEETING
n a afloop van de betoging in zaal Rubens. Statiestraat 175.
Voorzitter : Dr H. Goemans
Spreker : Mr Frans Van der Eist.

De gekende « flamingant »,
Nederlander prof. P.C. Paardekooper hield kort geleden een
vijftal lezmgen voor de K R O .
Twee ervan werden door de direktie v a n de K R O verboden
voor uitzending.
Deze lezingen werden gebundeld (ook de niet uitgezonden!) in een boekje getiteld
« De Vlamingeniiut v a n Oom
Tom ».
Door storting van 30 fr op
postrekening 8865.23 van R.
Degi-yse, Berchem
bekomt U
per kerende post een eksemplaar. Meerdere
eksemplaren
zijn te verkrijgen a a n verminderde prijs : J. Van Rijswijckl.
62, Antwerpen.

ANTWERPEN

uur 30 in d e « Groene Poort »
a a n de kerk te Gooik.

HEKELGEM-TERALFENE
Op zaterdag 27 m a a r t te 19 uur
30 m de bovenzaal v a n h e t « OudZandtapijt », Brusselbaan, Hekelgem : grote volksvergadering tegen de grendelgrondwet.
Sprekers : Toon v a n Overstraeten; Achiel Van Malderen, v<5orzitter v a n arrondissementeel bestuur Brussel; Verdoodt Louis,
eerste schepene v a n ons buurdorp
Essene. We verwachten U allen!

KAPELI,E-OP-DEN-BOS
Vooraleer een niet versagende
verkiezingswedloop a a n te vangen
kunnen onze propagandisten nog
eens goed h u n h a r t ophalen op
h e t bal v a n de afdeling Kapelleop-den-Bos op zaterdag 20 m a a r t
te 20 uur m de zaal « Witte
P a a r d ». Orkest : « Di Melodia ».
Toegang ; 40 fr.

BRASSCHAAT
Kiesfonds.

Vanaf neden worden stortingen
voor tiet kiesfonds ontvangen op
de rekening « Volksunie Brasschaat » bij de Kredietbank Brasschaat
Elke bijdrage is welkom en zal
hoge rente afwerpen!

KONTICH
Op zaterdag 3 april vindt te
Kontich het; lentebal van
de
Vlaamse Kring plaats. Dit bal begint te 20 uur m de zaai « Alcazar », Mechelsesteenweg 22. Allen
op post!

HOVE
Vrijdag 2 april 1965 te 20 uur
30 spreekt n a m e n s de Volksunie
Mtr Hugo Schiltz, op uitnodiging
van de Vlaamse Volksbeweging in
een geplande cyclus over « de
Vlaams - Waalse verhoudingen ».
Deze voordracht die
gevolgd
wordt van debat, vindt plaats in
h e t lokaal « Reinaert », Mortselse steenweg 21, Hove.

BRABANT
BRUSSEL
Volgende wei f toch ten.
Zaterdag 20 m a a r t n a a r Malder e n (op verzoek).
Bijeenkomst te 14 uur 15 achter de Vlaamse Schouwburg (Lakenstraat) te 14 uur 30 a a n de
kruising van de Wostelaan en de
Smet de Naeyerlaan te J e t t e of te
15 uur a a n de kerk v a n M]aldie^
ren.
Zondag 21 m a a r t n a a r Gooik
(eveneens op verzoek).
Bijeenkomst te 8 uur 45 achter
de Vlaamse Schouwburg of te 9

LIEDEKERKE
Langs deze weg richten wij een
zeer warme oproep tot alle bewuste Vlamingen uit a e streek, ouderen en jongeren, m a n n e n en vrouwen, leden en simpatizanten, om
talrijk aanwezig te zijn op de grote volksvergadering
die plaats
vindt op zaterdag 20 maart, te 20
uur in café-dancing « Oud huis
Theo » gehouden door Gilbert De
Koek, Opperstraat 160, te Liedekerke
Op deze bijeenkomst zullen Mr
Pr. Van der Eist, alg. voorzitter
en dhr T. Van Overstraeten, hoofd
van de Propagandadienst der partij klaar en ondubbelzinnig het
s t a n d p u n t van de Volksunie uiteenzetten m verband met de gevaren die het Vlaamse Volk bedreigen (Grendelgrondwet).
Al wie houdt van klare taal zal
iseker tegenwoordig zijn, en zoveel
mogelijk vrienden medebrengen op
zaterdag 20 m a a r t a.s. te 20 uur.

LIMBURG
HALEN
De afdeling Halen vergaderde
met h a a r voltallig kader om een
bespreking te wijden a a n de kandidatenlijsten en de propaganda.
De prov. secr. Clem Colemont
gaf een overzicht van de lijstvorming in het arrondissement Hasselt - St. Truiden. Hieruit vernemen we dat zich een hele reeks
nieuwe en interessante kandidaten hebben gemeld om met de
Volksunie één front te vormen, zod a t we werkelijk van een Vlaams
front kunnen spreken in de prov.
Limburg.
De plaatselijke
afdelingssecretaris vroeg vervolgens de medewerking voor de propaganda die

op een grootse wijze zal gevoerd
worden.

HASSELT - ST. TRUIDEN
De verkiezingskampagne zal in
h e t arrondissement Hasselt - St.
Truiden ingezet worden op zaterdag 10 april m e t een grootscheep>se a u t o k a r a v a a n die eindigt te
Hasselt m e t een volksmeeting.
Iedereen doet er goed
aan,
reeds v a n n u af zaterdagnamiddag 10 april vrij t e houden e n beslist m e e t e rijden in de autokaravaan. Een goede s t a r t zal zonder twijfel bijdragen tot h e t .succes v a n de verkiezingen zelf. Nadere inlichtingen worden hierover
• nog verstrekt.

OOST-YLAANDEREN
DENDERHOÜTEM
Op 3 april richt de plaatselijke
afdeling h a a r jaarlijks bal in. De
Denderstreek houdt deze avond zeker vrij. Wij beloofden 25.000 fr.
aan
het
arrondissementsverkiezingsfonds. U zult zeker uw steentje bijdragen, om dikke kanontellen op onze tegenstrevers t e
kimnen afschieten. Wellicht wordt
het een eerste Volksunieburgemeestersbal der provincie.

GENT-EEKLO
Financiële mobilisatie.
Om de 14 dagen delen wij u de
algemene klassering per gemeente
mee, in verhouding tot h e t a a n t a l
inwoners.
Op 11 m a a r t zag de toestand er
als volgt uit ;
1. Deurle, 2. De Pinte, 3. Vosselare, 4. St Denijs-Westrem, 5.
Aalter, 6. Deinze - Astene - Petegem, 7. Zomergem. 8. Vinkt, 9.
Gent, 10. Merelbeke, 11. Nevele, 12.
Oostakker, 13. St. Martens-Latem,
14. St. Amandsberg, 15 Wondelgem, 16. Zwijnaarde, 17. Eeklo, 18.
Destelbergen, 19 Afsnee, 20, Ronsele. Zulte, 22. Melle. 23. Machelen, 24. Ertvelde, 25. Gentbruggé,
26. Evergem, Zelzate, 28. Zevergem,
Oosteeklo, 30. Lembeke, 31. Adegem, 32. Drongen,
Maldegem,
Waarschoot.
Steun de Volksunie en uw gemeente door een storting op P R K
92.33.54 van de Volksunie GentEeklo te Gent.

GENT
Gent herdenkt
Pater Callewaert,
Op zaterdag 27 m a a r t in zaal
« Roeland » om 20 uur.
Sprekers : Pater Van De Walle,
prior Dominikanen, Toon De Pesseroy, Maurits CJoppieters, Pater
Nuyens, Dominikaan.
Ingericht door Blauwvoetfederar
tie V B V - W M in samenwerking
met Vriendenkring Sneyssens, VOS
Gent, Kuituur Kring,
Vlaams
Huis Roeland, Volksunie.
Bal.
Op zaterdag 3 april 1965 In zaal
«•Roeland » : groot lentebal ingericht door Vriendenkring Artevelde - VBV - W M .
Orkest S t a n Philips.

MERELBEKE
Wij danken h e t VNSU voor zijn
medewerking bij de kolportage v a n
woensdag 10 m a a r t , op amper een
uur tijd waren alle 100 nummers
verkocht en moesten wij, bij gebrek a a n bladen, de kolportage
stop zetten! Jongeren, Merelbeke
dankt U!
Na deze werftocht hield h e t u i t - '
gebreid bestuur een korte m a a r
degelijke vergadering. Het propaganda-plan werd eensgezind goedgekeurd; h e t is een programma
waarop wij fier mogen zijn!
Gentbrugge zag onz« ploeg a a n
h e t werk op zondag 14 m a a r t :

FINANCIËLE DECENRALISATIE
P.C.R. 142
DIENST DER
BANKCHEKS

P.C.R. 52.54

DIENST DER CREDIETEN

P.C.R. 244
DIENST DER
BANKDEPOSITOS

BANK L A U W E R S N.V.

ACREDIFINA &
BANK L A U W E R S

BANK L A U W E R S N.V.

1 Leopoldstraat
MECHELE N

1 Leopoldstraat
MECHELEN

1 Leopoldstraat
MECHELEN

NATION.AAL PROPAGANDAKOMITEE
Sekj-etariaat : J. Van Rijswijcklaan 62, Antwerpen, tel. 0338.91.24.
Op h e t sekretariaat is de sillabus, uitgewerkt door T. Van
Overstraeten en E. Slosse, over de komende wetgevende verkiezingen te verkrijgen tegen 20 fr. Stuur ons zo spoedig mogelijk
in een gesloten omslag een briefje van 20 fr. samen m e t uw
adres.
De sillabus, die onontbeerlijk is voor iedere goede propagandist, bevat drie delen : cijfermateriaal, een aantal gezegden
v a n de kleiu-poUtici en praktische richtlijnen.

10 JAAR VOLKSUNIE
Ter gelegenheid v a n h e t tienjarig bestaan van de Vblksunie verschijnt begin septemljer 1965 een boek gewijd a a n die
tien voorbije jaren.
Wie beschikt over fotomateriaal, dokumentatie of andere
gegevens die in dit boek kunnen veiwerkt woaxJen, late het
ons geworden.
T e sturen n a a r : Rudi Degryse, J. Van Rijswijcklaan 62,
Antwerpen 1.
184 bladen verzwonden op amper
twee uur tij ds. I n deze wekelijkse
propagandatocht k u n n e n wij reken e n op een flinke groep medewerkers en de samenwerking van de
VMO-Gent. Aan allen onze dank!
Het verdere maart-programma
vermeldt :
21-3 : kolportage in Melle; 28-3:
kolportage
in
Merelbeke-Flora;
31-3 : verschijnen v a n kantonaal
blad « De Weergalm ».
Bal.
S t a n Philips, m Waltra-formatie, speelt ten dans op ons fantastisch lentebaJi. Op 10 april te
20 uur 30 allen n a a r « Oberbayern » t e Scheldewindeke.
K a a r t e n n u reeds te bekomen
bij alle medewerkers en bij : Dr
Meysman,
Kasteelstraat, Melsen;
Kris Kesteloot, Bergstraat, Merelbeke; P . De Pauw, G. Gezellelaan
38, Merelbeke.

WEST-YLAANDEREN
VOLKSUNIE - arrond.
Oostende - Veurne - Diksmuide.
Inzet v a n de kiesstrijd, donderdag 25 maart, 20 uur, zaal
Retorika, Houtmarkt, Veurne.
Drs.
Maurits
Coppieters
spreekt over Vlaamse beweging
in de kiesstrijd.

TORHOUT
Het axr. bestuur stelde als kantonaal gevolmachtigde a a n d h r
Bik Decan, Kortemarkstr 39, Torhout. Hij zal instaan voor de koordmatie van de VU-werking in de
gemeenten Torhout, Aartrijke, Zedelgem, Veldegem en Ruddervoorde.
Intussen vond te Torhout een
eerste samenKomst plaats; wekelijks zullen ca. 75 proefnrs worden
verzonden; talrijke huisbezoeken
s t a a n op de agenda.
Wie tot h e t wellukken van deze nieuwe aanpak in h e t kanton
Torhout wil bijdragen, neme kontakt op m e t de kantonale gevolmachtigde.
Werking « Vlaamse Vrouw ».
Op 11 m a a r t H. vond te Brugge
de
maandelijkse
samenkomst
plaats; Mevr. Roose - De Keersgieter hield er een bezielde voordracht over de taak en de verschijning van de moderne vrouw.
De a a n d a c h t van belangstellende dames en juffrouwen wordt er
nogmaals op getrokken d a t de
kring « Vlaamse Vrouw » iedere
tweede donderdag der m a a n d te
Brugge samenkomt. De aid. besturen worden er op a t t e n t gemaakt, d a t het nuttig lijkt h u n

dames-leden voor deze samenkomsten te laten uitnodigen Lidmaatschap van de kring : 100 fr. per
jaar. Sekretaresse ; Mevr. '^jyaerts - Vertommen,
Kazernevesb
17, Brugge.

ST. KRUIS - MOERKERKE
« Vrank en Vrij », het blad van
de plaatselijk afd., werd dezer dagen op de gemeente St. Kruis o p
3.000 ex. verspreid Voorzitter e n
verantw. uitgever Omer Dombrecht
h a a l t eer van zijn werk.
Bizondere attentie verdienen ook
de handelaars uit de gemeente St.
Kruis die door het geven van een
advertentie dit initiatief mogelijk
maakten.

zoekertjes
Deftig meisje gevraagd bil verpleegster. I n post slapen; zondags
vrij; twee kmderen. Schrijven a a n
E. Bouwens, Eeuwfeestlaan 163,
Lier. Telefoon 03-40.11.52.
Dringend gezocht voor Volksunielokaal te Ternat (Marktplaats?]
caféuitbater; zich wenden tot bieruitzetter Edgar Van der Eist. Brusselstraat te T e r n a t
Te koop : auto Austin. Diesel
64. Slechts 20.000 km. Tel. : 03334346.
Gevraagd vrije reizigers om aJs
bijverdienste stalen mede te nemen ( van schorten enz.) n a a r
tekstielwinkels.
Bestaande klienteel.
Schrijven Firma « Veros » Stationstraat 35, Tielt (W.Vl.).
Algemene elektriciteit — Instatlatie — Veranderingen — Herstelingen — Tel. 27.85.99 - Brussel 2.
J o n g meisje of weduwe gevraagd
Om in mei-j uni gezin m e t vier
kinderen naar zee te vergezellen.
Schrijven K.D., biureel blad.
Wie kan een beproefde nat. familie met 10 kinderen uit de nood
helpen door h e t schenken v a n een
nog bruikbaar gasvuur (Butagaaï.
Ook geldelijke steun wordt gaarne aanvaard om eventueel een ofckasie-vuur a a n te kopen Zich wenden tot bemiddelaar : tel. 0252.19.09.
Houder diploma Latijns-Griekse
humaniora, 30 jaar, volstrekt tweetalig met kennis van Eüigels e n
Duits, ervaren in omgang met publiek. Zoekt een aangep>aBte betrekking in de streek Meohelen,
ontwerpen of Brussel.
Schrijven : W. Jorissen, Beethovenstraat 16, Brussel 7.

Erkende financieringsmaatschappij van eerste rang, gespecialiseerd in' persoonlijke leningen, hypoteken en verzekeringen, wenst In alle V l a a m s e
provincies

EEN VERTEGENWOORDIGER
voor het plaatsen van haar uitgifte van

KASBONS
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 waarvan 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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BEWEGINGSLEVEN
ANTWERPEN
ANTWEBPEN-STAD
Inzet van verkieiingsstrijd.
Werftocht met liudspreker-auto
op de linkeroever.
Zondag 28 niaart.
Samenkomst vanaf 10 uur voor
de voetgangerstunnel op de linkeroever.
Vertrek stipt om 10 uur 30.
Alle overtuigde VXT-Vlammgen
van de stad en van AntwerpenLinkeroever op post!

EDEGEM
Vorige week hebben onze 2 gemeenteraadsleden op de bestuursvergadering een inventaris voorgelegd van wat geschiedde tijdens de
twee eerste maanden van h u n
mandaat.
Zij hebben niet minder dan 31
bezoeken afgelegd aan 11 verschillende instellingen of diensten van
en in de gemeente.
De meest ongelooflijke zaken
kwamen hen ter oi'e.
I n een der
gemeentescholen
werd hen bevestigd dat sinds h e t
einde van de oorlog nog nooit een
lid van de oppositie de school bezocht of er nadei' kontakt mee opgenomen heeft. (Een BSP-er h a d
immers verklaard dat de kontrole
o p h e t gemeentebestuur, voor de
gemeenteschool, door de sekretaTis werd uitgeoefend!)
I n het
gemeentelijk gebouw,
waar brandweer reinigheidsdienst
en openbare werken gehuisvest
zijn, was het jaren geleden d a t
men er nog een gemeenteraadslid
Op bezoek kreeg.
Onze
mandatarissen
hadden
reeds 3 (goede!) kontakten met
het politiekorps, daar waar de
C3VP-burgemeescer tijdens zijn 18j a a r bewind en dus ook als hoofd
van de politie, slecht 15 m a a l binnenkwam
Meerdere bundels werden n a onderzoek aanhangig gemaakt bij de
bevoegde instanties : goeverneur,
bestendige deputatie, schepencollege en-of gemeenteraad.
Laat anderen vertellen : 't is
maar oppositie, wij hameren verder

BB4BANT
LEUVEN (VFS)
O D 10 m a a r t sprak voor de VFS
fai "en eivolle zaal drs Wim Jorissen Hij beklemtoonde onmiddel1 jk dat spreken over verkiezingen
op dit moment gelijk is a a n spreken over de grondwetsherziening.
W F «^taan voor een uniek moment
in d« Vlaamse beweging, nl. de
untariste»! worden gedwongen de
demokratie te wurgen om de opkomende federale idee te overwinnen. Deze misdaad moet ten alle
prijze verhinderd worden
Wij
mo ten met de Vlaamse beweging
in het offensief gaan en daarom
een sterke Vlaamse partij uitbouwen De heer Jonssen schetste de
6f°er in de andere partijen en n a
h u n verraad aangetoond te hebben, .riep hij allen op tot een eendrachtige strijd tegen deze grendelgrondwet en de uitbouw v a n
de Vlaamse partij, die h e t enig
mogelijk middel is.
Na deze knappe uiteenzetting
vo'gde een geanimeerd debat.
Onze volgende vergadering beloo<'d een werkelijk toppunt t e
worden. Verdere details v o ^ e n later!
LIEDEKERKE
Alle VU-simi>atizanten uit de
Denderstreek vinden elkaar op zaterdag 20 dezer te 20 uur in OaféDancing « Oud huls Theo », bij
Gilbert De Koek, Oppersta-aat 160
te Liedekerke.
Na de spreekbeurten door voorzitter Van der Eist en propagandaleider T. Van Overstraeten, verbroederen allen, bij pot en pint,
om vaste banden te smeden met
het oog op de h a r d e strijd die ons
wacht.
Allen op post, niemand ontbreke
en elkeen brenge vrienden en kennissen mede!

ST. KATHEBINA-LOMBEEK
Teneinde tot een betere coördinatie te komen heeft de afdeling
beslist zijn bestuur samen te stellen als volgt :
De Backer Frans, voorzitter;

De Leeuw J a n , ondervoorzitter;
Floru Lode, sekretaris.
Van Isterdael Oscar, penningmeester;
De Pocaler Jos, propagandaleider;
De Backer Jozef, hulp-propagandist;
Servranckx Omer, hulp-sekretaris;
Asselman
Octaaf,
aiTondissementeei afgevaardigde;
Van den Broeck Willy, plaatsvervangend afgevaardigde.

r a a r d s bergen.
Alle getrouwen op post. Nieuwe
medewei'kers zijn zoals steeds zeer
welkom.

UMBURG

WEST-YLAANDEREN

NEEROETEREN
Dokumentatiemap.
Twee leden m t onze afdeling
hebben een dokumentatiemap (38
blz.) samengesteld met allerhande
gegevens over politiek, programma,
Vlaamse
achteruitstelling,
toestanden,
Limburgse
aangelegenheden, cijfers en statistieken.
Zij werd eerst en vooral bedoeld
als dokimientatie voor onze propagandisten.
Doch ledereen kan er flink zijn
n u t uit halen.
Deze m a p is te vwkrljgen blJ A.
Cuppens, Ophovenstraat 6, Neeroeteren. Prijs : 30 fr.

BBUGGE
Vriendenmaal en avondfeest.
De afd. St. Kruis heeft zich uitstekend van h a a r t a a k als gastvrouw gekweten. Bij monde van
Mevr. J . Van Vlaenderen mocht
deze afd. op de vriendenmaaltijd
meer d a n 130 genodigden, bestuursleden en slmpatisanten verwelkomen. Tijdens de maaltijd
werd h e t woord gevoerd door Leo
Wouters en Mr. G. Van In. I n deze gelegenheidstoespraken
werd
vooral hulde gebracht a a n de werkers van h e t eerste uur, nl. bestuursleden en kandidaten van de
lijsten « Vlaamse Concentratie »
en « Christelijk Vlaamse Volksunie ».

OOST-YLAANDEREN
AALST
Kolporta,geploeg.
De ploeg legde ojmieuw een grote aktivlteit a a n de dag. Aan 7
kerken werden pamfletten uitgedeeld. 21 m a n gesteund door een
mikrowagen verkochten 441 bladen
in Hofstade, Gijzegem en Herdersem (9.500 inwoners).
Hartelijk jwoficiat vow de twee
vrienden uit Hofstade die een
handje kwamen toesteken m h u n
gemeente en een mooi resultaat
behaalden.
Het is opvallend hoe de sympatieke belangstelling voor de VU
groeit.
Mensen die ons toewulven, die
de mikrowagen tegenhouden « n
een blad te vragen, chauffeurs die
daarvoor stoppen of een verkoper
spontaMi 160 fr. steun in zijn h a n den duwen.
Kameraden, goeie moed, weldra
is er geen plaatsje meer in ons
arrondissement waar we ons nog
niet lieten zien.
Zondag a.s. 21 m a a r t gaat de
tocht n a a r Herzele, Borsbeke en
HillegMn.
Verzamelen om 8 u u r 45 in «De
Vriendschap» of om 9 uur 30 a a n
de kerk van Herzele.
Wie onderweg wenst opgepikt te
worden verwittigt
zaterdagvocsrmiddag « De Vriendschap » (tel.
(053)26150) of Robert
Vanderweeën (tel. (053)66960).
Werkvergadering.
Iedere woensdag t e 20 uur Is er
In 8 De Vriendschap » een open
werkvergadermg tei voorbereiding
van de verkiezingen. De 20 tot 30
aanwezigen van de voorbije weken rekenen op versterking. Er is
veel te doenl
Financiële mobilisatie.
Stuur ons dringend uw bljge voor de strijd Wij zijn geen
partij van miljonairs en wij kimnen niet gaan putten in de kassen van grote sociale organijsatles.
ü k u n t storten op per n r 398.60
Van de Kredietbank
Aalst, met
vermelding : voor rekening 15.900
van het Financieel Komitee Arrondissement Aalst.
Kleinere bijdragen In gesloten
omslag zijn welkom bij de sekretaris van de werkgroep financies,
A. Van der Burght, Qeeraardsbergsesteenweg 2. ErembodegemTerjoden.
Klein of groot ; ledere bijdr*.
ge wordt met dank aanveiard.
GEEBAABDSBERGEN
De laatste vergaderteg van de
kantonale kern werd gewijd a a n
een kort overzicht van de toestand. Er zal nog een grote inspanning moeten geleverd worden
om alle gemeenten van het kanton te prospekteren voor de .v»kiezingen.
Na de vergadering werden met
de arr. propagandaleidö: nog een
paar adressen bezocht.
De volgende vergadering vindt
plaats op vrijdag a.s. 26 m a a r t om
20 uur i n h e t hotel « De Geer a a r d »> Lessensstraat t e Gee-

GENT
Mededeling.
20 m a a r t 1965 te 20 u u r — Zaal
Roeland, Korte Kruisstraat
3,
G e n t : gezellig samenzijn en gratis mosselen-souper
aangeboden
a a n de propagandisten en h u n
echtgenote of verloofde.

Onmiddellijk n a de maaltijd
ving h e t avondfeest a a n . De stem.
m i n g onder de ca. 600 aanwezigen
liet duidelijk aanvoelen d a t h e t
arr. Brugge-Torhout de kiesstrijd
m e t gerust gemoed k a n aanpakken.
Het arr. bestuur houdt er a a n
allen t e danken die tot h e t welslagen van dit avondfeest hebben
bijgedragen : de werkgroep « propaganda » onder leiding van de
h e r e n Vandemoortel en Goethals,
Mevr. Van Vlanderen, Rik D'HaeSe en Rik Decan voor respektievelijk de ontvangst, de tombola en
de mikro, alle leva-anciers v a n
tombolaprijzen en, heel in 't bijzonder, de adverteerders in de
brochure « 10 j a a r ».
Werkgroep financiën.
De netto opbrengst van
het
avondfeest gaat natuurlijk n a a r
het
kiesfonds. Dit
avondfeest
heeft nog eens bewezen d a t onze
getrouwen graag en veel k u n n e n
offeren. Dit moge voor velen een
stimulans zijn om mee a a n de k a r
te helpen duwen : we h e r h a l e n
d a t er minstens 200.000 fr nodig
is om onze propaganda en de ican-

didatenlljst (die m a g gezien zijn IT
t e schragen. JVij zijn zo vrij. nog
even onze relatie te h e r h a l e n •
prk.
Kredietbank,
Brugge
nr
178528, voor rek. nr. 7.408.
Vlaams huis.
Op 6 m a a r t 11. ging te Brugge
de oprichting door een SV voor
uitbating van een «Vlaams Huis».
Het beginkapitaal werd zonder
enige moeite volschreven. T o t voorzitter van de beheerraad werd d h r
Edmond Sintobin verkozen, ondervoorzitter is dr. J. Speybrouck. V e r .
dere beheerders : t a n d a r t s H. Dejonghe, de heren M. Adriaen, J.
Galle, J. Debuschei'e en R. Verheyde. Kommissarissen zijn de heren
R. Reynaert, R. De Bruyne en FVonck.
Aandelen ten bedrage van 1.000
fr. zijn alsnog te onderschrijven;
m e n gelieve zich daartoe te wenden bij d h r J. Verhaeghe, Vism a r k t 9, Brugge. Op elk aandeel
dient slechts een vijfde volstort.
Lijstvorming,
De lijstvorming is in h e t arr.
Brugge volop a a n de gang; de
werkgroep « redaktie » laat in dit
verband weten d a t de belangstelling in alle steden a i gemeenten
van h e t arr. zeer hoopgevend is,
d a t reeds meerdere personaliteiten
zich bereid hebben verklaard als
k a n d i d a a t t e fungeren en d a t nog
m e t meerdere personen o n d e r h a n delingen worden gevoerd. Wie deze lijstvormmg aktief k a n helpen
beïnvloeden, wende zich tot G.
van In. Predikherenrei 20, Brugge,
tel. 375.99.
OOSTENDE
O p zondag 2 mei a.8. t e 15 uur
vindt in het overdekte sportcent r u m te Oostende
(Koninginnelaan) h e t provinciaal zangfeest
van h e t ANZ plaats.
Dit zangfeest, d a t onder de rep e van Remi van Duyn groots en
modern wordt opgezet, vraagt de
belangstelling en de medewerking
v a n alle West-Vlamingen om a a n
de kust en zeker te Oostende ger
tuigenis te geven voor alles w a t
ons duurbaar is. S p r e k e is d h r J .
Van Overstraeten, voorzitter VTBVAB.
Het provinciaal sekretariaat van
h e t ANZ ( p / a Mej. M. van Beylen, van
Eeckplein 10, Brugge)
laat vragen in alle steden en gewesten groepsreizen te voorzien
n a a r Oostende op zondag 2 m e t
ST ANDBIES - JABBEKE
De belangstelling in de streek
Jabbeke - Snellegem is derwijze
gegroeid d a t h e t oprichten van een
afzonderlijke afd. Jabbeke wordt
overwogen. Door de bestuursleden
worden t h a n s de nodige k o n t a k t e n
gelegd om een bestuursverkiezing
mogelijk t e maken.

DEZE WEEK OP UW SCHERM
ZONDAG
11.00 ; Protestantse kerkdienst —
14.15 : Voor boer en tuinder —
14.45 : De Plinstoues (73e afl.) —
15.10 : Kapiteto Zeppos — Tussen
15.35 en 17.35 : Afwisselend : Wielrennen. Rechtstreekse reportage van
de wielerwedstrijd Gent-Wevelgem.
± 15.50 : Doortocht op de R^de
Berg. ± 16.55 : Aankomst te Wevelgpm en Kunstrijden op het Ijs —
18.30 : Sportuitslagen — 18.35 :
Klein, klem kleutertje — 18.55 :
Kcho in het dorp Korte speelfilm
— 19.15 : Piste — 19 55 : Weerbericht — 20 00 : TV-nleuws — 20.15 :
Sportweekend — 20.45 ; Stopseltje,
een klucht in drie bedrijven, door
Pranz Arnold en Ernest Bach —
22.45 : TV-nleuws.

MAANDAG
14.05 : Schooltelevisie — 18.45 :
Zandmannetje — 19.05 : Charlie
bruidegom, fllmklucht met Charlie
Chase — 19.20 : Tienerklanken —
19.55 : De Weerman — 20.00 : TVnieuws — 20.30 : Openbaar kunstbezit « De val van Icarus » door
Pietf-r Paul Rubens — 20.40 ; De
treincoupè, tv-spel door Johnny
Speight — 2130 : Vergeet niet te
lezen — 22.00 : Paardesport - J u m ping vanuit het Sportpaleis te Antwerpen — 23.00 : TV-nieuws.

DINSDAG
15.05 : Schooltelevisie — 18 45 :
Teletaalles : Frans. 21e les : Le m.étro — 19.00 : Zandmannetje —
19.05 : Tijd voor u — 19.30 : De
Flintstones. 74e afl. : schoonmama
helpt een handje — 19.55 : Hier
spreekt men Nederlands — 19.59 :
Weerbericht — 20.00 : TV-i»ieuws —
20.25 : Dokter Ben Casey. 9e afl. :
De laatste tocht van de oude Jager
— 21.15 : Panorama — 22.00 : Gastprogramma. De katholieke gedachte
en actie — 22.30 : TV-nleuws.

WOENSDAG

17.00 : Televlsum — 18.00 : Jeugdtelevlsie — 19.00 : Zandmannetje —
19.05 : Richard Leeuwehart : De
alchimist (11e afl.) — 19.30 : De
wereld is klein : Oosters prentenboek. Vandaag : Samoa en de Pijleilanden — 19.55 : De Weerman —
20 00 : TV-nieuws — 20.25 : 't Is
maar een woord — 21.00 : Filmtrl-

bune. De huisbewaarder, psychologische film van Clive Donner, met
Donald Pleasance, Alan Bates en Robert Shaw — 22.45 : Zoeklicht —
23.15 : TV-nleuws.

VOOR
KENNISMAKING,
HUWELIJK
Schrijf vandaag nog om
kosteloze brochure, fotolijsten en ledenlijsten
In dagbladformaat, met
verschillende duizenden
kenniszoekenden
van
beide geslachten, naar :

DE
GELUKKIGE
TOEKOMST
Postbus, 149, Gent;
of naar :
Postbus, 11, Delnzef
of naar :
Postbus. 381. Antwerpen;
of naar :
Postbus. 231, Brussel 1.
Het l a n g s t bestaande,
grootste, betrouwvoUe ernstige, moderste VlaamsEersterangs - Huwelijkswerk! Verloving, huwelijk
voor ledereen ! AUea geheim ! Medewerking van
priester. Dagelijks 4 tot 5
verlovingen.
OOK VOOR U EEN
LEEUW ENSCHILD

Dit p r a e l i t i g
Itenwenselind
w o r d t o thttUbeateld d o o r o n s *
d i e n g t e n i n d i e n n 32fi F i t o r t « p
p o s t r e k e n i n g 1476.97 van d« V-U.
te Brussel. S e k r e t a r i a a t t M. L«m o n n i e r l a a n 82.
U k n n t ook b e t a l e n a l t volgt t
bij a f l e v e r i n g 125 F -f 2 m a a a *
delijkse s t o r t i n g e n van elk 100 F .
Afmetingen : 40 X 30 cm. v a r raardigd ait duurzame grondatot
(Cerafix).
Belegd met b l a d g o u d I

DONDERDAG
14.05 : Schooltelevisie — 19.00 :
Zandmannetje — 19.05 : De vijf
sleutels tot de schat : Boodschap
tot het verleden Ie afL : van een
nieuw verfilmd vervolgverhaal voor
de jeugd — 19.20 : Penelope —
19.55 : Hier spreekt men Nederlands
— 19.59 : Weerbericht — 20.00 :
TV-nleuws — 20.25 : Latitude 64,
varlétéprogramma m.in.v. Virginia
Vee, Naum Sluszny, Tanla Bari t n
Jean Moussy, solodansers en het
orkest Henry Segers — 20.50 : Prim u s Inter pares, een documentaire
over t h a n s nog levende wonderkinderen — 21.35 : Première — 22.00 :
Gastprogramma —. Het vrije woord:
Lekeiimoraal en -filosofie — 22.30 ;
TV-nieuws.

VRIJDAG

18.45 : Teletaalles : Frans. 22e les :
Le marché aux puces — 19.00 :
Zandmannetje — 19.05 : De wereld
is klein : Duiken naar het verleden
— 19.30 : Tienerklanken — 19 55 :
De Weerman — 20.00 : TV-nieuws
— 20.25 : De vrlendm van Mevrouw
Maigret. De zesde afl. in de Maigretserie — 21.35 : Mensen van onze
tijd : Franklin D. Roosevelt —
22.10 : TV-nleuws — 22.20 : Geen
echtscheiding, twee psychologische
filmschetsen.

ZATERDAG
10.30 : Volksuniversiteit — 15.55 :
Muziek voor jonge mensen. Vandaag : Wat is Impressionisme ? —
16.45 : Rechtstreekse reportage van
de internationale veldloop te StLambrechts-Woluwe
—
17.15 :
Paardesport - Reportage van de
« Grand National », te Liverpool
— 17.45 t Schooltelevisie — 18.55 :
Zandmannetje — 19.00 : Ongewone
ki.lk op het dierenrijk — 19.25 :
Aütorama — 19.55 : Hier spreekt
men Nederlands — 19 59 : Weerbericht — 20.00 : TV-nieuws — 20.25 :
De wijkagenten : Toody's dubbele
leven (15e afl.) — 20 50 : Henk op
de notenbalk, een showprogramma
met Henk Van Montfoort — 21.30 :
Echo — 22.00 : In het Dlsllu-theater : Mijn wil is wet — 22.50 : TVnleuws.

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

OE VOLKSUNIE

ANTWERF'.N
BORGERHOUT
Le-lenvergadering.
Gewoontegetrouw waren df leden talrijk opgekomen n a a r onze
vergadering van 12 m a a r t U. Als
inzet van de verkiezingspropagand a had het bestuur een beroep gedaan op Mr. Hugo Schiltz, d e
handelde over « de Volksunie tussen gisteren en morgen ».
Hij schetste ons de huid-ge toeBtand. hoe de Volksunie in volle
evo'utie JS of op een keerpunt.
Ter illustratie greep spreker terug
n a « r het verleden ' spreekt ons
over de keuze van 1930: minimalisme of maksimalisme. Het minimalisme zou de oplossing van de
Vlaamse kwestie brengen door invoer 'van taalwetten en dgl.. en
h a a l t het op het radicale maksimalisme dat zich verdeelt in verschillende theoretische richtingen.
Voor niet politiek gevormden of
geïnteresseerden bleek n a 1945 alles in orde. Doch machtsverschuivingen waren geen gevolg van deKe wetten, ook nu niet, nog eens
20 jaar later
Integendeel.
de
m a c h t werd meer en meer geconcentreerd in Brussel. Nu wil m e n
die toestand bestendigen op wettelijk en grondwettelijk
gebied
(Hertoginnedal,
taalwetten
en
grondwetsherziening».
De
zetelaanpassing, waarvoor de Vlamingen jaren streven, is nu van generlei tel meer. Opnieuw staan wij
VOOr een keuze : of de richting
der geleidelijkheid, die zal ophouden met de grondwetsherziening,
of de radikale richting, waarvan
de Volk», lie de leiding neemt :
h e t streven n a a r Federalisme.
Om dit als eerste objectief te
bei'eiken mogen wij ons niet verdelen.
De Volksunie moet
bew'jzen
Sterk genoeg te zijn en moet de
nieuwe verdeeldheid over teorisën
k u n n e n opvangen.

15
Praktisch alle belangrijke gemeenten weiden bezocht. Alles
verliep prima.
Nooit tevoren hebben we over
een zo talrijke gror-p medewerkers kunnen beschikken en wij
maken dan ook afspraak 'vcor een
volgende keer, met meer. veel
meer materiaal en nog beter!
Werf ploeg.
In het teken van de komende
verkiezingsstrijd werken onze mensen ducht'g verder. Op zondag 7
m a a r t hebben ze Hoeleden bezocht.
Onze ploeg had 150 n u m m e r s
bij. Deze wari>n op zeer korte tijd
verkocht. Er waren zelfs nummers
te kort. Dit is het be.ste bewijs dat
de
Vlaams-Nationale
gedachte
overal doorbieekt en dat de Volksunie bij de verkiezingen een daverende
overwinning
tege.Tioet
gaat.
Op zondag 14 m a a r t ging onze
werfploeg weer de baan op. Ditniaai werd als werkterrein de gemeente Bunsbeek gekozen. Tamelijk vlug waren er een 100-tai nummers verkocht. Onze dank aan al
diegenen d'e zich iedere zondag
<qx)fferen om onze overwinning te
bewerken.
Op één n a c h t tijd werd gans
h e t arrondissement Leuven één reklame voor de Volksunie. Overal,
in de steden, in de dorpen en geh u c h t e n werd er duchtig geplakt.
Van uit Leuven vertrokken verschillende ploegen n a a r de omliggende gemeenten, vele a f d e l i n g n
zorgden zelf voor ploegen en gingen in h u n omgeving rond. Wij
zullen niet alle gemeenten opiwemen die « bezocht » werden, het
zijn er zoveel d a t wij er toch zouden vergeten
De verrassing z^l voor de tegenstrevM-s volledig geweest zijn. daar
h e t overal en tegelijkertijd gebeurde.
Wij hopen dat er steeds zo goed
en eendrachtig gewerkt zal worden.

LIMBURG
BROECHEM
Onze afdeling groeit voortdurend
a a n . Is dit een gevolg van onze
strijd op gemeentelijk vlak? Liggen onzo twee gekozenen a a n de
basis van deze groei ol is dit een
algemene tendens? Alle h a n d s a a n
dek tegen mei a a n s t a a n d e . We
k u n n e n nog altijd enkele extra
k r a c h t e n gebruiken Wie volgt en
komt zich spoedig aanmelden?
Gemeentepolitiek.
Onze twee gekozenen van de
lijst Broechemse belangen hebben
h e t schijnbaar
niet gemakkelijk.
Zij dienen voortdurend te vecht e n tegen een voldongen-feitenpolitiek en tegen een ivoren-torenjnentahteit, alhoewel ze deel uit>
m a k e n van een bestuursmeerderheid.
Het moet en h e t zal veranderen.
Weest gerust, onze m a n n e n zullen
niet aflaten want ze weten en word e n ' gewaar d a t alle VU-mensen en
tientallen anderen uit onze gemeent e achter hen staan.

Oproep v.d. VUM-Antwerppn
Benzineslag.
Wie helpt de VUM voor h e t
regelmatig vervoeren van de
militanten tijdens de nachtelijke tochten in de verkiezingsperiode. Stort 100 fr. voor benzine op postrek. 868997 van
Raedts. St Mattheusstr. 45 Borgerhout met vermelding « benzineslag » Wij rekenen op i).
• Wim Maes.

MERKSEM
Half vastenavond.
Het Is een traditie dat de Waterploeg met Haltvastenavoncl een
gemaskerd en ongemaskerd, verkleed en onverkleed dansfeest inricht waar gelegenheid is zich een
avond gezellig te vei maken. Dit
Jaar vindt deze avond plaats op zaterdag 27 m a a r t te 20 uur in de
Baal van het lokaal Vlaams Huis
Tijl, Bredabaan 193. Deelname in
de onkosten 10 fr K a a r t e n zijn
reeds in Tiji te verkrijgen.

BRABANT
LEUVEN
Vrijdag 12 m a a r t is de verkieBingspropaganda m h e t arrondisKement Leuven van wal gestoken.
Met de steun van alle afdelingen
en de zeer gewaardeerde hnlp van
een goede groep Leuvense studenten werd een grootse plaktocht
georganiseerd.

HASSELT
Prov. kaderdag Limburg.
Op zaterdagnamiddag wordt te
Hasselt een provinciale kaderdag
ingericht voor alle propagandisten,
bestuursleden en knderleden. s Namiddags wordt een afzonderlijke
bijeenkomst voor de vom-naamste
kaderleden gehouden, waar Toon
van Overstraeten de praktische
zijde van de verkiezingen zal belichten, gaande van de techniek
tot de propaganda-metoden.
Tegen de avond wordt een algemene propagandataijeenkomst gehouden die de inzet zal worden
yan de komende verkiezingsstrijd.
Iedereen wordt uitgenodigd hiervoor te ^ uur 30 in hotel Warson,
Bampslaan Hasselt.
Enkele vooraanstaande VU-figuren zullen er h e t woord voeren.
De bijeenkomst voor dp kaderleden
zal elders plaats vinden. Zij zullen hiervoor hog afzonderlijk worden uitgenodigd.

NEEROETEREN
Verbropderingsavond.
Op zaterdag 13 maart had er een
Verbroederingsavond plaats in onze afdeling. Het was een zeer
suksesvolle avond.
Bij een Vlaams plaatje werd
een gezellig pintj e gedronken.
Een afvaardiging van
Brussel
was aanwezig ondei- leiding van
de heer Vandeweyer. Ook andere
mensen buiten onze afdeling hadden er a a n gehouden op deze verbi'oederingsavond aanwezig te zijn
o.a. R. Meulen, G. Begas, J. Van
Baelen Hugo Thelen enz.
Om 10 uur 30 Ceindeiijk! zuchten
onze mensen) kwam de met ongeduld verwachte persoon : Walter Luyten! Onmiddelliik werd hij
a a n h'et woord gelaten. Walter
Luyten gaf ons een beeld van de
Vlaamse strijd van vroeger en n u ;
de gunstige psychologische
toestand in Vlaanderen, toestand die
werkt in het voordeel van de
Volksunie.
In dit perspektief zette h ' j zijn
versie over de toestand te Brussel
uit elkaar.
Onze humorist en zaïig'er Br.*
K J zorgde voor de luimige en muzikale noot!
Aan allen hartel'jk dank voor
de medewerking tot
welUikken
van deze avond.
Kolportage en propaganda.
Zondag 14 m a a ' t hield onze
propagandistenploeg een bedeling
van pamfletten te Opoeteren, Rotcm. Dilsen.
Ook werden in voorbije week 6
grote borden in de 4 gemeenten
van onze afdeling geplaatst.

OOST-VLAANDEREN
AALST
Vlaginhuldiging.
Zondag
11 april zullen
de
« Priester Daeiisvrienden » hun
vlag inhuldigen. Bijeenkomst aan
ons lokaal « De IJzer », Vlaanderenstraat, te 9 uur 30. Optocht
met muziek van de « Priester
Daensvi'ienden » uit Moeskroen
door de stad en neerleggen van
bloemen aan het Monument van
Priester Daens aan de Werf; wij
verwachten een talrijke opkomst.

Dus Vlaamse centen voor Vlaam.
se mensen.
Het eerste Volksuniebal door de
plaatselijke
afdeling
ingericht
werd een reusachtig sukses! Niet
minder dan vierhoftderd entoesiaste aanwezigen deden de zaal « Lido » op haar grondvesten daveren.
Aldus werd nogmaals bewezen dat
de VU mensen van Middelkerke
niet alleen de sterkste afdeling
vormen van de kust maar ook
niet te onderschatten feestvierders
zijn!
Gedurende het bal werd overgegaan tot de trekking van de tombola door de Vlaamse Vriendenkring ingericht.

Aanbevolen
Huizen
HERBERGEN

Bezoek het n Veerhuis »
te St-AIVIANDS a,d Schelde
Mosselen - Paling
Uitbater : Jan Brugmans
Geniet van de lekkere
koffie « De Olifant »
in het Vlaams Huis

« PETER BENOIT »
GENTBRUGGE

SCHL'IMRUBBERMATRASSEN

De VU afd. Gentbrugge blijft
met bij de pakken zitten. De a k t i .
viteit voor de komende weken
wordt vooral toegespitst o p de finantiële mobilisatie voor hec arr.
kiesfonds. Een bedelbrief
wordt
verstuurd a a n 600 adressen. Huisbezoeken voor finantiele steun nadien zullen maximum rendement
opleveren.
Mecenassen dienen ons bezoek
niet af te wachten. Van nu af
kan Uw steun (minstens 100 fr.)
onder omslag afgegeven
worden
a a n de verantwoordellijke voor Uw
wijk.
Vooi- de massale ai-rondissemenlele autokaravanen
noteerde het
sekretariaat reeds een tienal auto's. Ons Inziens kan Gentbrugge
minstens 20 auto's leveren. Achterblijvers, geeft Uw n a a m en
merk van wagen op a a n het sekretariaat
Oudstrijdei s s t r a a t
5,
Gentbrugge.

ra et
Gebreveteerde
bedekkingslagen
RESSORTMATRASSEN
( B r e v e t - 529768)
met
Gebreveteerde
karRassen
( B r e v e t • Ó127(i7)

WETTEREN
Op zaterdag 20 maai't opening
van de kiesstnjd m ons kanton,
Om 20 uur in de zaai St. Hubertus, dorp 8, te Laarne.
Volksvertegenwoordiger dr Ric h a r d Van Leemputten zal onze
feestspreker zijn, en ons het antwoord op
volgende belangi-ijke
Vlagen geven. Hoe bepalen wij Vlamingen 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 a a n
houden goed voorgelicht te zijn,
en zeker aanwezig zijn op onze
eerste kiesmeting Na de meeting
gezellig samenzijn.

WEST-VLAANDEREN
KORTRIJK
Samenzijn.
Afd. Kortrijk nodigt alle leden
uit op haar gezellig etentje, op 20
m a a r t a s . -n ons lokaal « Astoi ».
'n Lekkere nutsepot zal aangeboden worden Deelname in de kosten 40 fr. Inschrijven in ons lokaal « Astor », Grote ma.rkt. Kortrijk.

MEULEBEKE-TIELï
De Vlaamse Vriendenkring Meulebeke-Tielt geeft op 20 m a a r t 1965
h a a r jaarlijks halfvastenöal in de
zaal « Relais », Brugsesteenw,-g,
Meulebeke. Begin om 20 uur 30.
U ook komt stellig genieten van
de karnavaleske sfeer en de meeslepende dansmuziek van het orkest Paul Rutger
De lidmaatschapskaart 1965 van de kring —
kostprijs 50 fr. — geldt als toegangsbewijs.

«DE VRIENDSCHAP»
Kerkstraat 9
(bij de Grote Markt)
Bar - Bowling - Buffet

OOSTHOEK
Oosthoekstraat 17
KNOKKE - Tel. 63.811

VLAAMS HUIS
IJzerlaan 82 Tel (051)50749

DIKSMUIDE

Uitbater Leo Vreese
Feestzaal voor geroepen
ELEC. APPAR.

Vermindering vr lezers VU
Huish. App. - Radio-T.V.bandopnemers...
37.92.57 ELAGRO 38.74.68
De Damhouderstr. 23. Ant.

LEMBEKE - K A P R I J K E - OOSTEEKLO
Op zondag 21-3-65 grootse kolportagetocht met gcluidswagen te
Lembeke, Kaprijke en Oosteeklo.
Op 23 mei zullen de leeuwen dansen!

Franrijklei 8, Antwerpen
Op doorreis te Aalst : bezoek het Vlaams Huls

BOUWEN - WONEN
T E Z E L E (O. VL.)
GEWATTEERDE BEDSPREIEN
WOLLEN DEKENS
Tel.
(052) 44641 en 44642.
I n d i e n U geen v e r k o p e r
in u w o m t r e k k e n t s t u u r
o n s een k a a r t j e en w e
z e n d e n U h e t a d r e s van
d e d i c h t s bijgelegen verk o p e r S t a r Zele.

De specialist der
standaarddeuren
J. L E E M A N S D e u r n e Z .
Van Havrelei 70 T. 35.63.17
Agent : De Coene, Kortrijk
Plastic vloer en trapbedekkingen. Deliflex - Tapiflex
enz.
Inlichtingen :
Claessens-Cornelis Schutstr. 18, Deurne. T. 36.13.12
Voor uw modern interieur

D O R T M U N D E R
Thierbrauhof I
te Leuven
Alle zaler- en zondagen
Opper Beieren orkest.
Stemming - plezier.
Alle d a g e n , 's m i d d a g s en
's a v o n d s beste k e u k e n ,
niet duur.
Vanaf 's m o r g e n s
tot 's n a c h t s
k o u d buffet en koffie.
Bijzonder i n g e r i c h t voor
groepsreizen scholen enz...
P a r k i n g voor h o n d e r d e n
a u t o b u s s e n en a u t o ' s .
Alles p r i m a v e r z o r g d
en g o e d k o o p .
D O R T M U N D E R
T h i e r b r a u h o f II
G r o e n p l a a t s 33 te A n t w e r p e n
p r i m a koud buffet.
Open d a g en n a c h t .
Zalen v o o r v e r g a d e r i n g e n ,
enz.
Van nu af Staf W o u t e r s
a a n de t a p k r a a n .
DORT-BIERKELDER
O u d e M a r k t 22 L e u v e n .
Schoonste bierkelder
van het land.

EURO-DOMI
Kruidtuinlaan 6, Brussel
met Geschenken-kelder
Bouw-, veranderlngs- en
herstellingswerken
S E G E R S Adriaeui
Steynstraat 187
Hoboken - Tel. (03) 37,43.81
BOEKEN

.TUDSCHR.

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

a DE KROON„
O.L.V.-Lombeek (054)32381

Niet v e r g e t e n d a t men in
d e d r i e lokalen de e c h t e
Dortmunder Thierbrau
d r i n k t met de 2 Hertjes.

« Vlaams Huis » Knokke
Kamers - vol. pension gezellige sfeer
Vermindering v. groepen.
Elisabethl 105. TeL 632.70
Vlaams Huis Breughel
de Smet de Naeyerlaan 141

Geschenken voor de tombola
worden met dank aanvaard op het
sekretariaat : G e n t s t r a a t 40, alsmede bij Mr
Milo Vanseveren.
Bertje Santensweg 5, Meulebeke.

BLANKENBERGE
Telefoon' (050)41637
Vol, Pension - 30 kamers
UURWERK

MIDDELKEBKE
Heugelijk nieuws.
We hebben m onze gemeente
een lokaal dat binnenkort zal geopend worden. Vlaams huis onder de n a a m « Were di v. W a r m
aanbevolen a a n alle Vlamingen
die verlof nemen aan de kust want
tevens is er slaap- en eetgelegenheid.

DORT THIERBRAUHOF III
langs autosnelweg
Antwerpen-Aken, Tessenderlo.

Zwitserse» uurwerken
bij meester uurwerkmaker

D O R T T H I E R B R A U H O F IV
A u t o s n e l w e g Aalst,
Café-rest. (1000 pi.)
Ruime parkeergelegenheid

Dewinterstr. 11, Oudergem
T. 72.45.43. Terminus tr. 35
10 % korting v. leden VU.

SLAETS

i16
De Vlaamse Beweging is in de
Wij willen Vlamingen zijn om Eueerste plaats de strijd voor de ont- ropeërs en wereldburgers te worden.
voogding van ons volk door middel Maar wij moeten eerst Vlaming zijn
van een eigen staatsstruktuur.
en officieel bestaan wij politiek nog
In die strijd is het gebleken dat al- niet. Het voornaamste doel van de
leen een Vlaamse partij doeltreffende grondwetsherziening is trouwens te
uitslagen kan behalen. De grote beletten dat wij ooit een staatsstrukVlaamse overwinningen zijn er pas tuur krijgen, door de franstaligen en
gekomen, toen er een sterke Vlaamse
partij groeide.
Een sterke Vlaamse partij groeit
ook nu slechts weer door de eendracht
,van alle radikale Vlaamse krachten.
Voor degenen, die zich willen opde Walen een ondemokratische minwerpen als voormannen van de
derheidsmacht te verlenen om onze
Vlaamse Beweging is er maar één
verdere ontvoogding te beletten.
keuze, zoals de toestanden in België
Het is een valse voorstelling, de
n u zijn, en dat is het begrip « Vlaanradikale
Vlaamsgezinden een enge
deren eerst».
Ons volk moet een eigen staats- romantische wereldvisie toe te dichstruktuur verwerven om aan zijn ten. Wij zijn noch eng, noch romantoestand van semi-kolonialisme door tisch, maar ruim en realistisch. Wij
volksvreemd kapitaal te ontsnappen. sympatiseren met alle onderdrukte
Ofwel behoort men tot de strijden- volkeren, ongeacht hun huidskleur en
de Vlaamse Beweging en wil men in om het even of het gele of zwarte
de eerste plaats strijd tegen de voor- volkeren geldt in Azië, Afrika of in de
opgezette grondwetsherziening
en Verenigde Staten, juist omdat we elk
strijd voor federalisme en dan is het volk het recht op zelfbestaan toekenduidelijk dat eendracht in enT'rohd -»erTf^n"ate-trvertuïgde demokraten —
de Vlaamse partij, de Volksunie, zich wij zouden nooit in de Volksunie geonontkoombaar opdringt. Als ieder- staan hebben als het geen echt deeen zijn eigen zinnetje wil en zijn mokratische partij was en is — zijn
eigen partijtje, dan versterkt men de we even sterk gekant tegen het fascisme als tegen het kommunisme.
anti-Vlaamse machten.
Ofwel overweegt een bepaald so- Daarbij blijven wij voorstanders van
ciaal-ekonomisch program — het de ontwapening en van de wereldmag dan nog juist zijn — op de strijd vrede. Daarom dat we weer in de
tegen de grondwetsherziening en voor anti-atoommars op 28 maart te BrusT
federalisme, en dan heeft men het sel zullen opstappen, naast vertegenrecht niet meer zich te beroepen op woordigers van de andere partijen.
de Vlaamse Beweging, omdat die in
In onze partij wordt het horizonde eerste plaats steeds een strijd is taal pluralisme niet alleen teoretisch
geweest voor de politieke uitdrukking voorgestaan, maar praktisch beleefd
en voor het eigen gelaat van het in onze afdelingen. Geen enkele parVlaamse volk. Hier weze aan toege- tij is op dat gebied zo ver.
voegd dat het sociaal-ekonomisch
De strijd voeren voor de politieke
program van de Volksunie ook aan
ontvoogding
van ons volk belet ons
de meest lastige progressist voldoende
toekomstperspektieven
biedt. Wie evenmin, die te voeren voor de kultuIets anders beweert, heeft ons pro- rele en de sociaal-ekonomische ontgram doodeenvoudig niet gelezen; iets voogding omdat wij goed weten dat
wat we trouwens dikwijls vaststellen. de ontvoogding op één gebied de ontWanneer een ander principe de voogding -op de andere gebieden bevoorrang krijgt op het Vlaamse, be- vordert. Alleen willen wij niet vallen
landen we in Hertoginnedal zoals De m een achterhaalde en vervalste
Saeger en laten we de randgemeen- klassenstrijd van boeren en zelfstanten vallen, geven we Edingen en de digen tegen arbeiders met daartussen
Platdietse streek prijs zoals Verroken de ambtenaren en bedienden die dan
Of verkiezen we de industrie die zich eens tot de ene groep gerekend worin Vlaanderen wou vestigen te ver- den en dan eens tot de andere. Wij
plaatsen n a a r Wallonië zoals Spinoy. willen de ontvoogding van de Vlaamse
Men wordt een Vlaams vleugeltje van mens, om het even of hij arbeider of
boer, bediende, zelfstandige of ambeen franstalige partij.
tenaar is. En wij weten zeer goed dat
Abstrakt gezien zou men dit hun gemeenschappelijke vijand het
€ Vlaanderen eerst » als « eng natio- grootkapitaal is, dat trouwens in Belnalistisch » of als « egoïstisch » kun- gië praktisch volledig in franstalige
nen betitelen; konkreet gezien in het handen is.
licht van de achterstand en van de
Elk volk dat politiek rijp wordt, wil
achterstelling van Vlaanderen is die
idee echter ook sociaal en humanis- ook politiek een eigen gezicht.
tisch ten volle verantwoord.
Dit politiek doel kan echter slechts
Het is geen nationaal individualis- bereikt worden door een zo groot mome of egoïsme, het is nationaal per- gelijke concentratie van Vlaamsgezinsonalisme .
de krachten. Zo de Volksunie die con-

ee

Vlaanderen is tenslotte alleen een verzamelwoord. Het
zijn de Vlaamse mensen die gelukkig moeten leven en
als Vlamingen in de wereld een betekenis kunnen hebben
voor al hun medemensen.

in de s t r i j d
Door geen enkel politiek programma, door geen enkel
plan van economische expansie, door geen enkel beleid
van ruimtelijke ordening, hoe gedurfd en vernuftig ook
uitgewerkt, zullen wij dit ideaal verwezenlijken indien
onze inspanning niet gestuwd wordt door de liefde voor
het volk en door Vlaams bewustzijn. Dit nationaal
bewustzijn is tegen niemand gericht, het is alleen maar
de keiharde levenswil van de Vlaamse mensen. Het bleef
bescheiden en groeide langzaam in de vorige eeuw, het
bezielde de beste zonen van Vlaanderen sedert Rodenbach in de onvergetelijke Vlaamse studentenbeweging;
het werd in het vuur en het bloed bevestigd en bezegeld
in de loopgraven aan de IJzer, waar studenten en volksjongens elkaar ontdekten en in de frontbeweging samen
een volk werden. Dit Vlaams bewustzijn kan zich wel
eens onbehouwen of stuntelig, wild en dwars, wereldvreemd theoretisch of sentimenteel geuit hebben; het
kan tot overdrijvingen of ontsporingen geleid hebben •
bij de echte flaminganten werd de vlam steeds door
liefde ontstoken. Op al onze politieke en culturele
Vlaamse werkers blijft het schriftwoord toepasselijk :
zij hebben zich aan gevaren blootgesteld en weerstand
geboden aan de vijanden van hun volk, daardoor hebben
zij hun volk in hoog aanzien gebracht.
Vit « Vlaanderen tussen gisteren en morgen »
inleiding door Dr. M. Van Haegendoren.

centratie zou beletten, zou ze zwaar
in h a a r taak te kort schieten. Wie
buiten de Volksunie poogt verdeeldheid te zaaien, kan niet in ernst volhouden dat federalisme het eerste
doel is. Want hij speelt in de kaart
van de kapitalistische machten die
aan Vlaanderen h u n antidemokratische grondwetsherziening willen opdringen.
Wat de eenheid van alle Vlaamse
bevrijdingskrachten betreft, zou men
best eens kijken n a a r alle andere volkeren die in h u n ontvoogdingsstrijd
geslaagd zijn. Er bleef eenheid tot het
eerste doel bereikt was. Algerië heeft
daar nog een prachtig voorbeeld van
gegeven.

Interfonie

Geluidsversterking in de perfektie roor
zalen • reklamewagens • kerken
huiskamers enz...
Wendt ü In rertronwen tot !
ELECTRO AKOUSTIEK

« Wij zijn gedoemd tot eenheid »
zei me een vooraanstaande uit een
Brusselse randgemeente. Dat is ook
het oordeel van elke echte Vlaamsgezinde Als demokraten moeten wij
dit oordeel van praktisch de gehele
vlaamsgezinde gemeenschap
aanvaardei} op straf van uitgestoten te
worden als niet-bruikbare individualisten.
De strijdende Vlaamse Beweging
wil als één blok de verkiezingsstrijd
ingaan. Het is niet alleen een instinkt
of een refleks, het is ook een juiste
idee. Het zal die strijd verbeten en
geestdriftig voeren. En het zal die
strijd uiteindelijk winnen !
Wim Jorissen.

KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS

DE GELUIDSBRON'
Lange Leemstraat, 7 a
ANTWERPEN Tel. : 33.04.95.
Radio - T.V. - draagbare radiotoestellen
platendraaiers. Wij vertegenwoordigen
enkel merken van de hoogste hoedanigheid — Bandopnemers vanaf 2.250 F
tot 117.000 F.
Op vertoon van deze aankondiging geniet
V speciale voorwaarden.
HET GEVAAR BELOERT U TE ALLEN KANTE l ü MOET VERZEKERD ZIJN I
•
VOOR ÜW LEVEN,
•
UW AUTO
•
UW HUIS,
•
UW MEUBELEN

"GEBOREIT
onder de
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VISSEN...

©

UW

KANS...

adpleeg ons, U zult er baat bij vinden.
U ^ o m slechts één adres :

VERZEKERINGEN VAN DER PAAL, VOORBRAECK & CO. P.V.B.A,
J a n Van Rijswljcklaan 62, Antwerpea
Beheer : Van der Paal • Voorbraeck

Telefoon 03/37.54.38 . PCR 163.620
—
Direktie : Lic. Rik De Vos.
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