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VERKIEZINGSK0N6RES DER VOLKSUNIE 
In het vooruitzicht der wetgevende verkiezingen 
op 23 mei 1965 richt de Volksunie een bijzonder 
verkiezingskongres in 

op zondag 11 april te 15 uur 
in het Paleis der Kongressen, Albert I-zaal, Cou-
denberff 3 te Brussel-centrum (Centraal Station). 

Op dit Kongres zal het verkiezingsprogramma ter goedkeuring worden voorge
legd. Het ganse partij-kader zal dan ook op 11 april aanwezig zijn in het Paleis 
der Kongressen. De arrondissementen en afdelingen worden verzocht, deze da
tum strikt vrij te houden en een talrijke afvaardiging naar het Kongres te sturen. 

De inzet van de verkiezingen die nakend zijn is uiterst be
langrijk. Dtt is geen goedkope bewering, maar een objectieve 
vaststelling. 
De aanslag, die door de grondwetsherziening op de Vlaamse 
meerderheid in deze staat beraamd wordt, is de ergste die ooit 
gewaagd werd. 
Wij staan op een keerpunt in de geschiedenis van de Belgi
sche staat. 
Nadat de Belgische staat ten overstaan van de twee gemeen
schappen steeds een struisvogelpolitiek gevoerd heeft en wei
gerde, deze gemeenschappen als dusdanig te erkennen om zich 
vast te klampen aan de fiktie van een Belgische tmtie, wordt 
thans een poging gedaan om over te schakelen naar een an
dere politiek. 
Het zou ons kunnen verheugen dat eindelijk de realiteit de 
fiktie verdringt en men noodgedwongen verplicht is, het be
staan van twee gemeenschappen officieel te erkennen en in 
de Grondwet op te nemen. 
Indien uit deze erkenning ook de logische gevolgtrekkingen 
gemaakt werden — maar dat is niet het geval. 

DE INZET VAN DE 
VERKIEZINGEN 
De richting die men uit wil is met die van een grotere auto
nomie van de twee gemeenschappen, maar de tegenoverge
stelde. 
Men organiseert en institutionaliseert een nog grotere inmen
ging van de ene gemeenschap in de aangelegenheden van de 
andere. 
Juist in die kwesties die van groot belang zijn voor de ge
meenschappen — de taalwetgeving, de kulturele aangelegen
heden — zal zelfs de Vlaamse meerderheid in het parlement 
afgegrendeld worden, machteloos gemaakt en iedere wetge
vende maatregel afhankelijk worden van de welwillende in
stemming van de helft plus één van de Waalse minderheid. 
In een unitaire en gecentraliseerde staat betekent dit een ver
valsing van de demokratie. 
Het is onverenigbaar met een gezonde en normale opvatting 
van de demokratie, aan 23 % van de parlementsleden een 
vetorecht te geven waardoor deze minderheid meester wordt 
van de situatie. 
De Vlamingen ztjn dan ook verplicht, hun opvattingen en hun 
verwachtingen te herzien. 
Vele generaties zijn in Vlaanderen opgegroeid in de opzette
lijk gepropageerde visie van een steeds toenemende Vlaamse 
meerderheid, die uiteindlijk de weegschaal zou doen overslaan 
en de verwezenlijking van de rechtmatige Vlaamse eisen en 
aanspraken zou kunnen bereiken langs wegen van geleide
lijkheid. 
De federalistische oplossing werd in het verleden steeds be
streden met het argument van die Vlaamse meerderheid, 
waarbij te verstaan gegeven werd dat deze Vlaamse meerder
heid uiteindelijk baas zou worden in het Belgisch huishouden. 
Het was een simplistische visie, omdat een zuiver numerie
ke meerderheid niet steeds opweegt tegen de macht en de 
invloed van de gevestigde machten, machten die geen demo-
kratische machten zijn. 
Thans zijn wij gekomen aan een belangrijk keerpunt : de 
meerderheid abdikeert, aanvaardt vrijwillig haar uitschake
ling. 
De voorstanders van het federalisme hebben steeds uiting 
gegeven aan hun skepticisme, omdat zij niet konden geloven 
dat deze meerderheid zich zou durven doorzetten tegen de 
Walen in. 
Zij zijn het die thans in het gelijk gesteld worden en dat op 
een wijze die zij zelf nooit voor mogelijk zouden gehouden 
hebben. 
Want het is in de Grondwet zelf dat men de Vlaamse meer
derheid blijvend wil afgrendelen en politiek machteloos 
maken. 
De draagwijdte hiervan reikt veel en veel verder dan het 
vooruitzicht dat het de Vlamingen aan de vereiste moed en 
eensgezindheid zou ontbreken om van hun meerderheid 
praktisch gebruik te maken. Principieel wordt verzaakt aan 
de normale gevolgen van de Vlaamse demografische en dus 
demokratische meerderheidspositie. 
Wij staan overigens voor een geheel van maatregelen die er 
op gericht zijn, de unitaire staatsstruktuur ten allen prijze 
te bestendïjgen. 

(vervolg op blz. 5J 
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DE BREUK 

M.jnheren, 
Ik schreef na ontvangst van 

« Kijk Zelf » aan de zgn «Demo-
ki'aten » : 

«Met pijn in het har t heb ik 
heel de film gevolgd, die geleid 
beeft tot de - laat ons hopen n et 
definitieve (?) - breuk. Alleen de 
Belgische unitaristen hebt gij 
daarmee het grootste genoegen 
gedaan. 

«Denkt U. dat jullie. De Co-
nmck, Bourgois, Roosen, Vtxrept 
of met hoevelen U ook n o g staan, 
t hans door deze brutale afschei
ding er zullen komen ? 

«Er zijn m de geschiedenis van 
de Vlaams nationale str jd voor
beelden van het tegendeel Milhoe-
nen < Kijk - Zetf's » zullen dit 
niet kunnen bewerkstelligen. Mijns 
Inzien - hoe optmiistisch jullie ook 
mogen zijn - zullen julhe niet eens 
één zetel kunnen bemachtigen Zo 
Jullie werkli]b uw volk liefhadden 
dan zouden jullie de tucht zover 
moeten doordrijven hebben, dat U 
allen vrede naamt met de U eervol 
aangeboden plaatsen. Uw namen 
waren dan reeds een waarborg te 
méér voor de overwinning, mede 
UW. overwmung Doch het unita-
ristisch anti-Viaanis gekonkel heeft 
het door uw bekrompenheid, uw 
ambitie*, uw zucht er ten allen 
prijze te komen, andeimaal ge
haald tégen Vlaanderen, Deze slag 
heeft hen mets gekost, maar allen 
die Vlaanderen liefhebben en zijn 
Btrijd, waar ook ter were;d met be
langstelling volgen, pjjnhjk, zeer 
pijnlijk getroffen. Kortzichtige 
mensen d e jullie toch zijn, met 
W jullie verstand en wellicht uni
versitaire bulletjes. 

« Ik geloof niet in mirakelen, 
doch mocht zich dit mirakel van 
tucht voordoen, dat U zich nog 
bijtijds - vóór de verkiezingen -
mocht bezinnen tot een eensge-
Binde samenwerking - waarom 
Bich niet onvoorwaardelijk beken
nen tot de Volksunie naar het 
koene voorbeeld van Drs M. Cop-
pieters ? - dan ware dit de groots 
Bte slag, die de kapitaalkrachtige 
en machtige unitaristische wiu-gers 
van Vlaanderen kon toegebracht 

word 'n en er zou een vrecgdrge-
ju 2h opgaan, 

« U most toch weten, dat om de 
misdaad tegenover Vlaande en te 
voltrekken, klerikaal en anti-kle
rikaal, zwai't, geel en rood coal tie 
vormen » 

WD.R., Betekom. 

GEEM S3ÜDSRSTEET ? 

Mijne H ' i en , 
Enige weken ge'edpn heb ik een 

aankondiging in uv/ blad gezet om 
een woning te zoeken rond Ant-
w«-p?n. 

Ik ontving geen enkele brief met 
aanwijzingen voor wonmgen w^lke 
in het Antwerpse te huur waren 

In tegenstelling met lezer V d.N 
uit Kuringen (zie «Volksunie» dd 
13 deaer ) meen ik hieruit te mo
gen be,sluiten dat het triestig ge
steld is met de solidariteit van de 
VU - familie. 

V.N.. Humbeek. 

AAN EEN SQGiAüST 

Beste Vn?nd, 
Misschien hebben we elkaax 

reeds ontmoet. Mogelijk stapte ik 
naast U in een van onze steeds lo
mere 1 mei- " stoetsn „ of zongen 
we samen dat mooie lied van sul jd 
en hoop : de oude vergeten Inter
nationale. Zoals ü luistö-de ik 
vol ontzag naar het woord van de 
leiders, gehoorzaamde aan de be
velen der parti j , betoogde, verga-
d«-de, staakte... tol de dag dat ik 
voelde dat men ons bedroog. Schan
delijk, walgelijk bedroog. 

En de bedriegers... het wak
ren niet de klerikalen. niet de na
tionalisten, niet de flaminganten 
maar onze eigen leid«^. De welge
dane, superburgerlijke, gearriveer-
de, cadlllacrijdende, zakvullende en 
ideaalloze kreaturen die geacht 
werden de heerlijke droom van de 
pioniers in werkelijkheid om te 
zetten. 

En welke unieke kansen heeft 
het socialisme in Vlaanderen niet 
gehad ! 

Dat arme Vlaanderen, onder
drukt, uitg buit door esn frnn-i'.a-
jonse bourgeoisie, dom gehouden 
door het mon'terverb-oild van ka
pitalistische logebroeders en hoge 
geestelijkheid. Wat was Vlaand-^ren 
een vruchtbare voedingsbodem 
voor de opbouw van een nieuwe 
maatschappij . Maar hoe werd het 
ware socialisme in Vlaanderen ver
raden? Welk triestig vervallen 
beeld biedt het Vlaams socialisme 
nu. 

Lang voor de 2de wereldoorlog 
( toen de pionnrs nog leefden en 
het Vlaamse socialisme nog wer
kelijk Vlaams en volks was ) be
reikte de toenmalige werkUed n-
parti j haa r hocgsie stemm.enpar-
centage. Sindsdien ging het berg
af. Nu en dan een kleine herop
flakkering door toevloeiii:ig van ex-
liberale bourgeo s die de parti j dre
ven naar steiiele anii-gcdsdienst-
aktie en haa r alle sociale d:na-
mlek ontnamen. De laatste jaren 
versnelt de afbrokkeling. De jeugd 
keert zich af. de ouderen aarzelen 
nog. maar ook zij beginnen te twij
felen. En de leiders ? Zij blijven 
dezelfden. Kijk eens m he t Ant
werpse : Van Eynde, Major, 
Wilms, Detiège, Huysmans Qraey-
beckx enz. : ©en hoop mmder of 
meer kranige ouderIing«i. Zij die 
het socialisme in Vlaanderen ziek 
maakten, willen de begrafenis bij
wonen. Hun leuze c 't zal onze 
tiJd wel duren » 

Arm Vlaams socialisme! Om 
toch maar het hoofd boven water 
te houd«i , om toch maar verder 
aan de c kaas > te kunnen aatten 
(het enige dat voor de « leiders » 
werkelijk teil) is men beieid tot 
de grootste toegevingen, tot de 
grootste vernederingen, tot het 
grootste verraad t ^ s n o v a - het ei
gen Vlaamse volk. Omdat do<a-
hun schuld het socialisme nooit 
vaste Voet, kreeg m Vlaanderen, 
schamen ze zich met de knecht 
te spelen voor liun Waalse en 
Brusselse meesters die voor hen 
slechts medelijden en verachting 
over hebbtti. Vergeten we toch 
nooit de historische zin die L. Ma
jor (Antwerps volksvertegenwoor
diger!) uitsprak in decembei 1963 
op het ABW-kongres : « Ik en 
mijn vriend Spinoy hebben alles 
gedaan voor onze Waalse vrien
den; wij hebben fabrieken vanuit 

Vlaanderen naar Wallonië doan 
overbrengen ». Deze zin werd uit
gesproken op een ogenblik dat 
Oost- en West-Vlaanderen vijf 
maal meer werklozen telt dan 
Wallonië eji de meeste zoniet alle, 
mobiele ai-bcjders Vlamingen z j n . 
Op een ogenblik dat het gemiddeld 
uurloon m Vlaanderen 7 fr lager 
is dan in Wallonië. 

Bij ieder probleem dat betrek
king heeft op het welzijn van de 
Vlaamse klein= man staat de BSP-
le ding steeds aan de kant van on
ze tegenstrevers en buigt ze steeds 
het hoofd voor haar Waalse 
« vrienden ». 

En dan de klap op de vuurpijl : 
de grondwetsherziening. De V a a m -
Se socialistische leiders hebben er 
mee ingestemd dat de helft plus 1 
van de Waalse volksvjrtegenwoor-
digtrs, da t is 23 % van het parle
ment, iedere wet kan tegenhouden. 
De toestand is ernstig. Indien de 
CVP en de BSP na de verkiezin
gen samen 2'3-meei-derheid halen, 
kunnen zi] de grondwet zo wi]z.-
gen dat we voor eeuwig :n dit land 
een mmderwaardige positie zullen 
innemen Wij, en wat erger is, on
ze kinderen en kleinkinderen. 

Dat moeten wij beletten en daar
om heb ik en vele andere socialis-
tisciie \Ti'-nden besloten, de Volks
unie te ver^-oegpn en Ie verster
ken. 

Dat was geen gemakkelijke be
slissing. Onze part i jkranten had
den het imm.ers steeds over reak-
tjonaiien, klerikalen en fascisten 
indien ze over Vlaams nationalis
me schreven. 

ledere vrees bleek ongegrond : 
de Volksunie bleek een dinami-
sche snelgroeiende part i j , een jon
ge parli] vooral. We vonden er ar-
beidei's. bedienden, boeren en klei
ne middenstanders die eendrachtig 
«amenwerkten met volksv,.'rbonden 
intellektuelen die heel wat sociaal-
voelender bleken te zijn dan onze 
socialistische jiartijbonzen. We 
namen kennis van het sociaal pro-
^ a m m a van de parti j zoals het 
met een overweldigende meerder
heid op het ï>artijkongres werd 
goedgekeurd, een programma dat 
voer de kleine Vlaamse man (en 
da t is zowel de arbeiders, boer, 
middenstander als bediende, die 
rfch gezamenlijk te verzetten heb
ben tegen het Brussels groot-ka

pitaal) In een nieuw . Vlaanderen 
welvaart en rechtvaardigheid 
waarborgt. 

En ton slotte is het normaai da t 
de Vlaamse part i j ook een sociaal
voelende parti j IS. Want de Vlaam. 
Se strijd is immers de strijd vah 
de kleine man die na 135 jaar Bel
gische eenheidsstaat nog altijd 
niet gelijkwaardig behandeld 
wordt. Niet de kapitalisten, niet 
de reaktionairen, niet de pa r t i j , 
bonzen moeten zich beklagen over 
de Brusselse voogdij : ' zij hebben 
he t goed. zij worden flink beloond, 
zij Zijn tevreden Maar het gewo
ne Vlaamse volk is de dupe. Daar-
om is de Vlaamse parti j een so
ciale partij en kan een soc.alist 
(en ik zou zelfs zeggen moet een 
sociahst) deze parti j vervoegen. 

Geel de Volksunie een kans. De 
traditionele parti jen hebben U 
ontgoocheld. 

Ik doe beroep op uw sociaal ge-
voel, uw rechtvasjdigheidsdrang, 
uw Vlaams refleks. Denk er eens 
ernstig over na. Wij kunnen U 
met overdonderen met reusachtige 
affiches, met veelkeurige folders, 
met massapsychologie. 

Wij kunnen geen miljoenen uit 
de vakbondskassen plunderen omi 
een Amerikaanse pubhciteitskam-
pagne te voeren zoals de « grote » 
piolitieke partijen. Maar da t is on
ze kracht en onze toekomst. Mis
schien IS onze propaganda wat 
stuntelig en primitief, maar ze ia 
het werk van honderden onbaat
zuchtige militanten, van mensen 
Zo als u en ik. die vechten voor 
een zaak die ze rechtvaardig ach
ten. Dat hebben de anderen 
niet; dat is het bewijs dat de 
Volksunie werkelijk de part i j van 
en voor het volk is, het Vlaamse 
volk, uw volk. 

Vooi- meer sociale rechtvaardig
heid, voor behoud van het alge
meen stemrecht, voor het Vlaam» 
rechtsherstel, tegen het Waalse 
vetorecht, tegen de Brusselse 
voogdij : stem Volksunie. 

H.Y. - Wilrijk. 

De redaktlc d r a a r t c«eD verant-
woordelijkiield voor de inhoDd «ar 
tepubliceerdc lescrtbrteven. Zt be
houdt xlcb bet recht van ketuc 
en inkortlnc voor. Over de lex«-»-
mbrlek wordt jeen brlefwlMcUnx 
Cevoerd. 

ben 
uil'gesiapen 

v^anl. . . 

ik koop 

MATTHIEU 'S B E D D E N B E D R I J F 
TURNHOUTSEBAAN 102 BORGERHOÜT — TEL. S5.17.S3 
Bijhuizen : Antwerpen • Dlepest.r. 84-86. Tel. : 31.01.18 

Begijnenstr.39-41. Tel: 33.47.24 
Deurne : Califortlel 60. Tel. : 36,25.22 

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

S. De Lie, « Papenhoek », Berendrecht Tel. (03)73.6«.39 

Alleen de eoekertjes gaan naar 
het hoofdsekretariaat : 

M. Lemonnier laan 82 Brussel 1. Tel . 0 2 / 1 1 . 8 2 . 1 6 

WENTELPOORÏÏN 
tn hout, «tkal, altuninium 
ot plastiek. 
StandiiardnitvDerinc ot 
naar cewenst modeL 
SjratemcB Bsneeput aan de 
•ard van bet boowwerk. 

Sand, of elektrisehe bedieolnc, 

ZONHOVEN • TEL 132 31 
S ê. ZONEN PyiA 

flOLLUIKEN 

ROIXCIKEN 
in hout, staal, alumi
nium of plastiek 
Band- ot elektrisch* 
bediening. 
AUa lystemen. 
VKNSTIAANSE 
Z O N N E B L I N D E N 
Bediening met 
koorden • of met 
stang en windwe 

VENETiAANSE BLINDEN 

SONBRILIA-FLEX 

A.JEURISSEN-ClOOSTERMANSi ZONEN 
TEL,132 31 

PVBA ZONHOVEN 

Vertegenwoordiger voor Antwerpen (Stad en provincie) : 
L. Vandevelde, St Damiaanstr. 17. Wommelgem - T.03-53.67.27 

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

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

CONSTANTIA 
stelt zich kandidaat voor : 
1. Overname van één uwer lopende verzekeringspolissen. 
2. Alle gebeurlijk nog af te sluiten verzekeringspolissen. 
IK KOM OP UW EERSTE VERZOEK 

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

eiAZtN u MONTUMH. 
Hm» «oor Mialwdm. 
Wontdtiigoii ót «ijoii «iWnin, 

Wcdter ROLAND 
_ «od̂ loiKM'a OpM« - • 
IwWMt, SS — AMwarpas 
|UI ojuk. *f krt iMnmo» I 

hWoM: K.tU« 
II % to*«( V tuiitm 4Hor. 

"© B E R M E S 

S C H O O L 

54 Zu id laan 

211 M. L e m o n n i e r l a a n . 
Telefoon : 11.00.38. 
BrusseL 

• 
VOLLEDIGE 
SEKRETARIAAT-
KURSUS 

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

me t r ech t op K i n d e r s e l d . 

• 
Dl- school w a a r Vlamingen 

zich thu i s voelen. 

Beter «n roo rde t i ge r . 
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VRAAGGESPREK MET 
DR. P.C. PAARDEKOOPER 

aer is een fundamentele etiek in de volks
unie die haar het vertrouwen moet 
schenken van alle radikale vlamingen^ 
die hehhen ingezien dat de organisatie 
en machtsuithouw van een vlaamse poli
tieke formatie absoluut noodzakelijk is. 
tegen het front van unitaristen is de 
formule dan ook op dit ogenblik : 
sluit de gelederen rond de volksunie /» 

« Met redaktie Volksunie? » • de warme, feilloos Nederlands sprekende stem 
aan de andere zijde van de telefoonlijn leek ons bekend. Inderdaad, het was 
dr. Paardekooper, die op doorreis te Brussel graag even iemand van ons blad zou 
gesproken hebben, « om enkele zaken recht te zetten ». 
Een uurtje later vonden wij elkaar terug in een Vlaamse gelegenheid van de 
middenstad. 
Met de hem kenmerkende openhartigheid kwam de Nederlandse Vlamingen
vriend onmiddellijk tot de kern van de zaak. 

Er werd me door Vlaamse vrienden 
kennis gegeven van het talrijk cite
ren in allerlei kranten van mijn uit
spraak m het blad « De Nieuwe » na
dat de onderhandelingen rond een 
Vlaams Front te Brussel in het slop 
waren geraakt begin februari. Onder 
meer heette het in het dagblad « Het 
Volk » van 10 maar t « Zelfs de heer 
Paardekooper, de Nederlander die 
zich aan de gebeurtenissen in België 
gelegen laat, heeft te kennen gegeven 
dat hij het heeft opgegeven en de 
mannen van de Volksunie maar liefst 
laat betijen ». Nu ik van die kanten 
plots een meer dan verdachte be
langstelling moet vaststellen, zou ik 
toch graag enkele punten op de i's 
zetten. Mijn reaktie op dat ogenblik 
was die van de teleurgestelde buur 
die bij het vaststellen van twist in 
de bevriende familie zich voornam, 
zich op de achtergrond te houden. 
Achteraf spijt me die uitspraak wel, 
nu ik zie hoe de tegenstanders in 
geen geval ontwapenen en van die 
eerste opwelling van mij fel misbruik 
maken. 

Wat denkt U ondertussen 
zaak te Brussel ? 

de 

Ik blijf bij mijn mening dat het 
een spijtige zaak is, vooral in verband 
met die ongehoorde bedreiging van 
de grondwetsherziening. Ondertus
sen werd, wat mij betreft, het dos
sier vervolledigd. Hoewel ik niet mee 
wil doen aan het uitpluizen van de 
schuldkwestie en steeds voorstander 
blijf van eenheid, moet ik toch on
derschrijven wat m uw blad van 27 
februari geformuleerd werd als de 
mening van die andere wél toegetre
den hoogstaande Vlaming, drs Maurits 
Coppieters, dat het aanbod van de 
Volksunie aan de zgn. Vlaamse Demo-
kraten zeer eervol was. Vanuit Ne
derland gezien lijkt het «ideologisch» 
onderscheid dat men nu wil beklem
tonen nogal erg Byzantijns. Vooral 
in het licht van die grondwetsherzie
ning, van het steeds verder achter
uitgaan van de Vlamingen in de 
Brusselse scholen en noem maar op. 

Er werd in dit verband aan etiket-
tenplakkerij als « ultra-rechts » of zelfs 
«fascisme » in onze richting gedaan. 
Wat denkt U daarover ? 

Die aantijging heeft niet de minste 
zin. Ik als « nuchtere Hollander » die 
de zaken in Vlaanderen tot in détail 
volg, zie niet de minste concrete ge

gevens om dit te wettigen. In mijn ra
diovoordrachten zei ik dat men als 
Vlaming in België altijd wel iemands 
nazi is. Veei bladen spelen dat spel
letje nu al jaren als middel om de 
radikale Vlaamse beweging te dis-
krediteren. Maar als de B.S.P.-burge-
meester van een grote Vlaamse stad 
in het openbaar scherpe anti-semi-
tische verklaringen aflegde, vond 
die zuivere B.S.P. er geen graten in 
die man te behouden als volksverte
genwoordiger en zijn burgemeester
schap voor zes jaar te verlengen. 

Wellicht hebben die lui < Mein 
Kampf» gelezen waarin staat : « de 
grofste leugens vinden ingang als ze 
maar vaak genoeg herhaald worden». 

Hoe ziet U de toestand nu verder ? 

Er is geen enkele reden om nu wil
len afbraak te doen-aan de Volksunie. 
Ondanks bepaalde «gechargeerde» 
artikels is er een fundamentele etiek 
in de Volksunie die haar het vertrou
wen moet schenken van alle radikale 
Vlamingen, die hebben ingezien dat 
de organizatie en machtsuitbouw van 
een Vlaamse politieke formatie ab
soluut noodzakelijk is. Tegen het 
front van unitaristen 15 de formule 
dan ook op dit ogenblik «Sluit de 
gelederen rond de Volksunie >. 

De hoofdopdracht van de Vlaamse 
beweging is toch het veroveren van 
het « politieke zelfbestuur » en m de 
parlementaire demokratie, waarin 
onze Lage Landen toch vast geworteld 
zijn. zal dit noodzakelijk moeten gaan 
langs een georganiseerde Vlaara^^e ra
dikale partii 

In mijn ontwerp voor de laatste 
radiovoordracht zegde ik het als 
volgt : « Het is bovenal erg goed dat 
er naast de W B een politieke partij 
bestaat die vrij en onverveerd kan 
vechten voor een echte demokratie. 
Dat is de Volksunie, de enige Vlaara-
se parti j . Want hoe lang we er ook 
over diskussieren, üe moraal bh]ft 
toch altijd dat alleen een grote po
litieke druk de kolossale machtskon-
centratie die Brussel heet in bedwang 
kan houden en aanvallen Hoe krach
tiger die Volksunie wordt, hoe vlug
ger het Vlaamse probleem de wereld 
uit is ». 

Men een voorbeeld uit het nabije 
verleden zou ik ondertussen de Vla
mingen willen wijzen op de burger
lijke nationalist Ferhath Abbas en 
de linkse nationalist Ben Bella, die 

hun tegenstellingen op het achter-
plan hielden tot de Fransen uit Al-
gerie waren gewipt. 

En om een beeld uit uw eigen ge
schiedenis te gebruiken : het was 
door het < unionisme » tussen uw 
Belgische progressieve liberalen en de 
konservatieve katolieken dat Willem 
I in 1830 de duimen moest leggen. 

In de Vlaamse beweging hebben 
jullie toch het voorbeeld van de 
Vlaamse Prontpartij van 1918 tot 
1932, waarin het ideaal gold, de de-
mokratische verscheidenheid der 
krachten samen te bundelen onder 
de leuze « godsvrede en zelfbestuur >. 

Ziet U in de huidige Volksunie zo'n 
frontpartif mogelijk ? 

Jazeker en vee^ makkelijker dan 
voor de oorlog. Wij hebben nu de 
soepelheid in verband met de levens
beschouwelijke verscheidenheid in 
verdraagzaamheid, wat mijns inziens 
ook een noodzaak is voor de Vlaamse 
machtsopbouw. Het vroegere dogma
tisme van de katolieke flaminganten 
en de achterdocht van de vrijzinnige 
Vlaming zijn steeds een hoofdbelet
sel geweest op de weg naar zelfbe
stuur. Dat mindert fel, vooral bij de 
jongere generatie in de Vlaamse be
weging. En zoals de Frontpartij ook 
sociaal-vooruitstrevend was, zie ik 
niet in dat in de Volksunie geen 
plaats zou zijn voor moderne sociale 
opvattingen. 

Ik geloof dat de mensen die de 
Volksunie het tegendeel verwijten, in 
dezelfde fout vallen als sommige 
vooroorlogse nationalisten die niet 
langer sociaal « openstonden » maar 
een bepaalde sociale « doktrine » gin
gen koppelen aan de hoofdopdracht : 
het Vlaamse zelfbestuur te veroveren. 

Tt 

f- t 

Mag ik even onbescheiden zijn ? U 
verwees zoeven naar uw laatste ont
werp van radiovoordracht Waarom is 
die niet doorgegaan ? 

Ik meen te weten dat langs de Bel
gische ambassade druk werd uitge
oefend om mijn radiocauserie te be
letten die als titel droeg «Ontbin-
dingsverschijnselen in de Vlaamse 
B S.P en C V P » en waaruit ik ci
teerde over de Volksunie U ziet, hoe 
erg prikkelbaar uw regeringskringen 
geworden zijn op het vlak van de 
Waals-Vlaamse verhoudingen. Denk 
maar even aan uw TV-uitzending 
«Hier spreekt men Nederlands». 
Ondanks uw zogezegde TV-autono-
mie werd dit een kwestie die tot in 
de kabinetsraad doordrong. Uw te 
genstanders zijn konsekwent tot in 
de details. De Vlaams-radikalen kun-, 
nen er een voorbeeld aan nemen. 

Moet ik er aan herinneren hoe er 
Waalse bedreigingen waren tegen een 
voordracht van mij te Borgharen bij 
Maastricht. Dat kwam toen langs het 
ministerie van buitenlandse zaken 
van België. Er werd dan ook een Ne
derlands politieagent als bescherming 
voor de deur geplaats, wat mij de op
merking ontlokte : « Zo spreekt men 
in Nederland ». Zover gaat die Waal
se aanstellerigheid 

De vreedzame Brusselse politie-
agent die ep dit ogenblik het verkeer 
regelde voor het Brusselse koffiehuis 
zal niet vermoed hebben, welke ver
klaringen de « gevaarlijke orang^ist » 
zoals « Pourqoui Pas ? » hem noemde 
aan het afleggen was. 

Op ons dankwoord aan dr Paarde
kooper voor dit spontaan snelgesprek, 
dat ' onze lezers een riem onder het 
har t zal steken, antwoordde hij nog
maals : 
— Geen dank ! Ik meende dat het 
mijn plicht was, nu ik vaststelde hoe 
door de unitaristen van alle slag mis
bruik werd gemaakt van de moment
ontmoediging die ik begin februari 
formuleerde. Ik wens u en alle Vla
mingen veel moed in uw harde maar 
noodzakelijke strijd en zoals ik het 
voor 11 oktober reeds schreef • een 
groot en even nodzakelijk sukses 
voor de Volksunie J 
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dr. P.C. Paardekooper, Brusselse vit^ie... 
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open brief 
aan de jeugdbewegers 

in gans 

V l a a n d e r e n 

IN MEMORIAM 

L. V A N HOORICK 

Beste Vrienden, 

Niets is zo bont en verscheiden als het jeugdbewegingsleven 
In gans Vlaanderen. Er is geen klasse, stand, beroepsgroep of 
levensbeschouwelijk zijpaadje dat niet zijn eigen jeugdbewe
ging heeft. Er is georganiseerde jeugdbeweging in uniform, er 
is goede wil half en half in uniform en er is jeugdbeweging die 
zien principieel in burgerlijk gewaad manifesteert. Er zijn Rode 
"Valken en Middenstandsmaagden en kardinale kajotters en 
girlgeiten en pioniers en Kabouters en Zilvermeeuwen en 
>Volven en boerenjeugd te paard, te voet en per fiets. 

Deze streng in levensbeschouwelijke vakjes en standen-
ïchuifjes verdeelde kakelbonte jeugdbewegerij heeft toch één 
giote gemeenschappelijke noemer : ze is Vlaams. Romantisch of 
omdat het niet anders kan, overtuigd of passief, met overgave 
of totaal onbewust en zelfs met tegenzin : het Vlaams-zijn van 
de jeugdbewegingen in Vlaanderen blijkt niet alleen uit de vlag 
die ze dragen en de liederen die ze welgezind zingen in de frisse 
morgen zonder zorgen fallera. Het blijkt eveneens uit de toe
stand van hun jeugdbewegingskas. 

Inderdaad, beste vrienden, de gemeenschappelijke noemer 
is de bodem van jullie verenigingskas die maar al te vlug zicht
baar wordt onder de snel-verzwindende briefjes en (vooral) 
munten. Is het, omdat Vlaamse jeugdbewegers een verkwistender 
natuur hebben dan bijvoorbeeld la jeunesse wallonne ? Is het, 
omdat schatbewaarders (wat een pracht van een woord !) in 
Vlaamse jeugdbewegingen het geld door méér ramen en deuren 
buitengooien dan hun kollega's Irésoriers in de mouvements de 
jeunesse wallonn* ? 

Neen, het kalf ligt elders gebonden. Op de begroting van 
Nationale Opvoeding en Kuituur - ge weet wel, die begroting 
•\\aarvoor een minister en een adjunkt komma minister verant-
voordelijk zijn - prijken de Vlaamse jeugdbewegingen met zeven 
miljoen minder dan de Waalse. Dat cijfer, die slordige zeven 
miljoen, krijgen maar hun werkelijke zin en betekenis wanneer 
men ze projekteert op de achtergrond van de alomgekende 
statistieken : 62 % der soldaten in ons onvolprezen vaderlands 
leger zijn Vlamingen. Men mag dus veilig aannemen dat 65 % 
jongeren in dit land Vlamingen yijn. En daar het jeugdbewegings-
le\en van oudsher in Vlaanderen breder uitgebouwd is dan in 
Wallonië, is het niet overmoedig te besluiten dat 75 % der 
jeugdbewegers in dit ons officieel vaderland Vlamingen zijn. 

Onder het voortreflelijk beleid van minister Janne en het 
ïo mogelijk nog voortreffelijker beleid van adjunkt komma 
minister- Van Elslande heeft men het dus klaargespeeld, aan 
75 % der jeugdbewegers /even miljoen frank minder te geven 
dan aan 25 %. Dat schijnt zowat de klassieke verhouding te 
worden in het nieuwe België waaraan met verenigde unitaris-
tische krachten wordt gewerkt niet eens 25 % der volksver
tegenwoordigers - nl. het vereiste Waalse veto-aantal - krijgen 
immers méér dan de 75 %. 

Er IS dus, jeugdbewegers, alie redenen om o\er te vloeien 
van dankbaarheid jegens het prachtig unitaristisch beleid dat 
u op dergelijke wijze behandelt. En er zijn er heel wat onder 
U, voor wie de jeugdbeweging slechts de aanloop is tot de levens
lange horigheid aan een politieke partij • ingekaderde, ideolo
gisch ommuurde en levensbeschouwelijk verkavelde jeugd
bewegingen die in stand gehouden worden dank zij de zéér 
grote toewijding van een veelal onbaatzuchtig kader en de even 
grote toewijding van de gewone man die geeft omdat men het 
hem van hogerhand - de preekstoel, het gilde- of het volkshuis -
vraagt voor « onze » jeugd. Maar « onze » jeugd kan stikken als 
het er op aan komt, te Brussel in de Wetstraat eens met de vuist 
^p tafel te slaan en te vragen niet naar een aalmoes of een gift, 
maar doodeenvoudig naar dat waarop « onze > jeugd recht heeft. 

Jaar-in jaar-uit wordt bij ons en elders aan de deur gebeld 
met lotjes voor den tombola van de bojskoeten of met den 
almanak van de kinjeren van het sindikoot. Zelf uit een lotjes-

* verkopende en almanakschooiende jeugdbeweging komende, zijn 
v i j vaak gewillige kopers geweest omdat wij ons nog de tijd 
herinneren dat wijzelf aan onze jeugdleider stralend van trots 
konden melden : alles verkocht. 

Maar wij voorzien, dat wij in de komende maanden de beurs 
hardnekkig zullen gesloten houden en dat wij aan de klein man
nen met de lotjes zo langs onze neus weg zullen zeggen : « zij-de 
gij al bij mijneer Moyersoen of mijneer Van Elslande geweest, 
manneke ? Als zij de helft van hun politieke pree in uw lotjes 
steken, dan schieten zij nog te kort bij u en 

dio Genes >. 

Te Brussel overleed dins
dagochtend op 77-jarige leef
tijd de heer Leo Van Hoo-
rick, voorzitter van de 
Vlaamse Klub, uitgever van 
« De Brusselse Post » en bui
tengewoon verdienstelijke 
figuur uit het Vlaams leven 
te Brussel. , 

De heer Van Hoorick, van 
geboorte een Zelenaar, was 
oorlogsvrijwiUiger 1914-1918. 
Na de Eerste Wereldoorlog 
belandde hij in de joernalis-
tiek. Hij leverde de belang
rijke prestatie, een vakblad 
voor het bouwbedrijf — de 
alomgekende «Bouwkroniek» 
— in het leven te roepen en 
tegen veel franskiljons ver
zet en sabotage in — vooral 
na de tweede wereldoorlog — 
uit te bouwen tot de onmis
bare moniteur van heel het 
bouwbedrijf in Vlaanderen. 
In dit vakblad voerde hij , 
binnen het raam van de ge
boden mogelijkheden, een 
zeer Vlaamsbewuste toon. 

PIJNL IJK VERL IES 

Hij lag mede ten grondslag 
aan de oprichting van het 
Vlaams Tehuis « Egmont » 
dichtbij de Beurs. Samen met 
zijn onverdroten ijveren 
voor de « De Brusselse Post », 
heeft hij aldus in een uitge
sproken Vlaamsvijandige 
sfeer aan de Brusselse Vla
mingen de infrastrviktuur 
voor een Vlaams gezelschaps-
en kultuurleven bezorgd. 

Leo Van Hoorick was een 
gematigd flamingant die 
echter uit zijn gematigde 
opvattingen de radikale kon-
sekwenties trok. Hij heeft 
zich voor het Nederlands en 
het Nederlandstalig leven te 
Brussel ongemeen verdien
stelijk gemaakt. Wie hem 
van nabij gekend hebben, 
zijn steeds in de ban geko
men van zijn edele en voor
name persoonlijkheid. 

PeRNOTEN 
Het heengaan van de heer 

Van Hoorick is voor de Brus
selse Vlamingen een pijnlijk 
verlies. Zijn nagedachtenis 
zal in deze oude Dietse stad 
in duizenden harten warm 
blijven leven. 

BELGISCHE TAAL 

De « Standaard » heeft de 
jongste dagen zijn definitie
ve verkiezingsplooi gekregen : 
gedaan met de kritiek en de 
grieventrommel die vier jaar 
lang — buiten de verkiezings
periodes — het flamingan-
tisch klienteel moeten lij
men. En vooruit met het op
wekkend nieuws over de re
gering en de regeringspartij
en. 

Dit jaar is L.D.L. aangeduid 
als kiesdraver-van-dienst. Hij 
bracht o.m. reeds een vraag
gesprek met Theo Lefèvre, 
waaruit we o.m. vernamen 
dat de uitmuntende Pascal-
kenner van mening is «da t 
de Belgen te weinig eerbied 
hebben voor hun taal ». 

Tot op dat ogenblik was het 
ons niet bekend, dat de Bel
gen (eindelijk !) hun taal 
hadden. Ons was slechts be
kend dat de « Belgen » te wei
nig eerbied hebben voor de 
taal van de anderen. De an
deren, dat zijn wij. 

Alle gekheid op een stokje: 
het lef van Lefèvre is weer
galoos. Nederlands spreekt 
hij als een notekraker met 
stevige Gentse inslag. Zijn 
Frans moge dan nog de diep
gang van Pascal's pensee 
hebben, het klinkt er geen 
zier beter om. 

Uitgerekend deze onbe
schaafde en onbekwame 
« tweetalige » komt ons ver
tellen dat « de Belgen te wei
nig eerbied hebben voor hun 
taal» , 

HET VOLLE POND T 

De lijdensweg van het 
wetsontwerp voor oorlogs-
schadevergOdding aan de zgn. 

« kleine incivieken » is nog 
niet ten einde. 

Nadat dit wetsontwerp 
door de brandstapelmentali
teit van BSP en PVV en door 
de ongelooflijke lafhartig
heid van de Vlaamse CVP 
reeds helemaal werd uitge
hold in de Kamer, wordt er 
nu in de Senaat verder aan 
geknoeid. 

Onze lezers weten, dat het 
wetsontwerp ingeschrompeld 
werd tot het alleen nog van. 
toepassing was op de niet-
gestraften, de personen die 
destijds werden ingeschreven 
op de zgn. « lijsten van de 
auditeur » : lampistjes, op 
wier vaderlandse ziel men 
met een mikroskoop de pe-
kelzonden moet gaan zoe
ken. 

De « vaderlandslievende > 
verenigingen hebben nu van 
de heren senatoren geëist, 
dat het wetsontwerp nog 
verder zou ontkracht worden 
door slechts 50 % van de 
oorlogsschade toe te kennen 
aan de personen die na 1961 
eerherstel bekwamen. Te 
dien einde werd het voorstel 
thans terug naar de kommis
sie verwezen 

Er blijft zodoende minder 
dan niets over van de plech
tige belofte in de regerings
verklaring. 

De angsthazen van de 
Vlaamse CVP verklaarden 
zich met de verwijzing naar 
de kommissie akkoord, voor 
zover zulks de bespreking in 
openbare vergadering « niet 
te lang » zou vertragen. 

Zoals men ziet : een «moe
dige» en « principiële » hou
ding! Ook van de Vlaamse 
CVP krijgt Shylock zijn volle 
pond vlees... op voorwaarde 
dat hij het snel binnen-
schrokt. 

Maar binnen enke'e weken 
wordt de kiezer weer gemo
biliseerd met de mooie leu
zen van de christelijke be
langen. 

Terwijl Van den Boeynant= en Lefèvre onlangs te Eeklo op een meeting het woord voerden, brachten 
onbekenden op 100 m xan de \ eigaderzaal een tekst aan die danenlauu bleet prijken langs de drukke 
verkeer.sweg : « Vlaanderen gaat ten onder aan de lafheid en huichelarij van de C.V.P. ». 
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HANDEN AF 
VAN DE 
LIMBURGSE MIJNEN I 

De mijnwerkers van de 
mijn van Houthalen hebben 
deze week een betoging ge
houden waarin zij waarbor
gen vroegen voor hun toe
komst en de toekomst van 
hun streek. Zo heeft de on
rust, die al lang broeit bij 
de Limburgse mijnwerkers, 
zich uiteindelijk in een spon
tane stakings- en protestak-
tie gemanifesteerd 

De aktie van de mijnwer
kers is o.m. het gevolg ge
weest van het feit dat de 
Limburgse parlementairen in 
de Wetstraat « op alle to
nen » (zo heet dat op de 
CVP-affiches) zwegen over 
de toestand van de Limburg
se koolmijnen : geen mter-
pellaties, geen vraagje zelfs 
in de « question time » De 
verantwoordelijkheid van de 
kleurparriien — vooral van 
de CVP — inzake de Lim
burgse mijnen i^ ' dan ook 
zeer groot 

Uit een recente publikatie 
van « L'Agence Financière et 
Economique » blijkt, dat de 
regering het voornemen koes
tert, drastische maatregelen 
te treffen inzake de steenko-
lennijverheid doch dat met 
deze maatregelen gewacht 
wordt tol na de verkiezing. 
Eerst wil men nog de stem
men van de Limburgse mijn

werkers binnenrijven... het 
masker valt nadien. 

Alhoewel de syndikaten 
zich schijnbaar solidair ach
ter de Houthalense protest-
aktie geschaard hebben, kan 
men zich niet van de Indruk 
ontdoen dat de syndikale 
vertegenwoordigers in het 
Kolendlrectorium andere be
langen dienen of moeten die
nen dan die van de arbei
ders. 

Inmiddels rijst, achter de 
invoering van de werkloos-
heidsdagen> het spookbeeld 
van de sluiting steeds drei
gender omhoog! 

Maar de invoer van vreem
de kolen en kooks gaat onge
hinderd zijn gang En de 
beste werkkrachten verlaten 
stilaan de mijn : voorboden 
van de grote uittocht na de 
sluiting? 

IN DE T.V. 

Tijdens de komende ver
kiezingskampanje zullen de 
verschillende politieke par
tijen weer zendtijd in radio 
en TV toegewezen krijgen. 

Naar verluidt krijgen de 
drie zgn « grote » partijen 
ieder drie maal een kwartuur 
zendtijd voor de TV, De 
Volksunie zal het moeten 
stellen met één enkele uit
zending van 15 minuten. 

Mooi nietwaar, de demo-
kratie van de BRT? 

Deze nationale driekleurige 
partijpoppenkast heeft zich 

in de voorbije jaren reeds 
onsterfelijk belachelijk ge
maakt door halsstarrig te 
blijven weigeren, voor de 
Volksunie een plaatsje in de 
ruimen in het programma 
« Ieder zijn Waarheid ». Toen 
de Volksunie door een reeks 
spektakulaire akties (beto
gingen, onderbreken van een 
TV-uitzending in het Ameri
kaans Paviljoen) de aan
dacht en de simpatie van het 
grote publiek gekregen had 
en niet langer uit het pro
gramma kon worden geweerd, 
schrapte men doodeenvoudig 
« Ieder zijn waarheid ». 

Er werd een vervangfor-
mule in het vooruitzicht ge
steld die « iedereen zou be
vredigen ». Verder dan een 
paar uitzendingen kwam men 
niet. 

De demokratie stierf inza
ke « Ieder zijn waarheid > 
de zoete verstikkingsdood on
der de kussensloop van de 
door de « grote > partijen 
beheerste beheerraad van de 
BRT. 

En zeer sportief stelt men 
thans de Volksunie één der
de van de zendtijd der an
deren ter beschikking. 

SLECHTE LEERLl f iG 

LDL hield in «De Standaard» 
een verhelderend vraagge
sprek met Spaak. Onze minis
ter van buitenlandse zaken, 
die omtrent een halve eeuw 
aktief in de politiek staat, 
heeft nog maar eens dee
moedig bekend dat, indien 
hij evenveel vlijt aan de stu
die van het Nederlands had 
besteed als aan die van het 
Engels, hij nu stellig de taal 
der Vlamingen zou hebben 
beheerst. 

Spaak weet van waar de 
wind komt en de jongste ja
ren zegt hij herhaaldeijk 
publiek, hoezeer hij het be
treurt geen Nederlands te 
hebben geleerd. Zijn in 
schijn deemoedige maar in 
werkelijkheid zeer handige 
zelfbeschuldigingen duren 
nu al zo lang, dat die tijd 
ruimschoots had volstaan om 
Nederlands en desnoods nog 
een paar andere talen erbij 
te leren. 

De inzet der verkiezingen 
(vervolg van blz. 1) 

De verdedigers van de unitaire staat gaan daarbij uit van de 
overtuiging dat alleen de federalistische stroming in Wallonië 
gevaarlijk is. Dat hel er op aankomt de wind uit de zeilen 
van het Waals federalisme te nemen, door aan de Waalse 
minderheid een zo gunstige en bevoordeligde positie in de 
unitaire staat te waarborgen dat zij er geen belang meer bij 
hebben federalisme te eisen. . 
In dit perspektief is ook de bepaling te zien, opgenomen in 
de nieuwe taalwet, waardoor aan de Walen de volstrekte pa
riteit gewaarborgd wordt voor al de leidende, invloedrijkste 
en best-bezoldigde betrekkingen in de staatsdiensten en de 
parastatale instellingen, van de graad van directeur af. 
Volkomen onbegrijpelijk komt de gelatenheid en de lafheid 
voor waarmee de Vlaamse mandatarissen van de unitaire 
partijen dit alles ondergaan en goedkeuren. 
De gevolgen van deze politiek zijn onbetwistbaar nadelig 
voor de Vlaamse gemeenschap en zullen rampspoedig zijn. 
Afgezien van het onberekenbaar Vlaams pres tige-v er lies en 
het prijsgeven van reële Vlaamse politieke macht en invloed, 
wordt iedere positieve wetgevende maatregel tot oplossing 
van Vlaamse problemen in de toekomst onmogelijk gemaakt. 
In de gewijzigde situatie zal alles afhangen van de houding 
van de helft plus één der Waalse gekozenen. We worden 
overgeleverd aan hun welwillendheid waarop wij niet moeten 
rekenen. 
Alleen rond de Volksunie kan zich het verzet tegen deze ramp
zalige politiek bundelen en uiten. 
ledere stem uitgebracht voor een unitaire partij of zelfs 
voor een kandidaat op de lijsten van dergelijke partij, krijgt 
onvermijdelijk de betekenis van een instemming met de 
voorgenomen grondwetsherziening. 
Slechts de uitslag behaald door de Volksunie zal een duide
lijke uiting zijn van het Vlaams verzet. 
Dat is de inzet van de aanstaande verkiezingen en daarom 
moet met man en macht de kiesstrijd gevoerd worden : één 
tegen allen! 

mr. F. Van der Eist 

LDL — zéér groot journa
list — heeft natuurlijk niet 
de oneerbiedige vrijmoedig
heid opgebracht om aan 
Spaak eens te vragen, waar
om hij eigenlijk nooit zijn 
tijd er aan af heeft gedaan 
om Nederlands te leren. 

ANTI-ATOOM MARS 

Morgen zondag wordt te 
Brussel weer de anti-atoom
mars gehouden. 

De organisatie van deze 
Mars was in het verleden al 
te zeer een aangelegenheid 
van uiterst-links Er schij
nen dit jaar dan toch hard
nekkige pogingen aange
wend om het opzet breder te 

maken. In ieder geval : 
evenmin als vorige jaren 
ontvingen wij op onze redak-
tie de mededelingen en het 
klisj eermateriaal van de in
richters. Zeer tot onze spijt 
kunnen wij dan ook aan dit 
initiatief niet de plaatsruim
te besteden die het verdient. 

De eerder ontmoedigende 
ervaring die onze redaktie 
heeft met de inrichters we-
ze echter geen alibi om niet 
deel te nemen aan de Mars. 
Er zullen morgen eens te 
meer talloze Volksunie-jon
geren mee opstappen om de 
vredesgedachte — traditio--
neel in het Vlaams-natlona-
lisme — nadrukkelijk te be
lijden. 

parlementaire krabbels 

De verklaring betreffende de grond
wetsherziening, waaraan jaren werd 
gedokterd, eerst door een werkgroep, 
dan door de « ridders » van de Ronde-
tafel en vervolgens door een speciale 
commissie, is dan een paar weken 
vóór het einde van de legislatuur in de 
Kamer beland. 

Dit werkstuk waarin o.a. de voor 
Vlaanderen noodlottige waarborgen 
aan de Walen zijn opgenomen, werd 
behendig door minister Gilson verde
digd. Hij deed het voorkomen alsof 
het een technische aangelegenheid was, 
door over de speciale meerderheden 
heen te glijden en ze in te schakelen 
in een geheel van vier oogmerken die 
men voorgaf met de operatie op het 
oog te hebben. Hij besloot in hoerapa-
triotische stijl door de hoop uit te 
spreken dat het geval in ruime natio
nale geest zou worden goedgekeurd. 
België zou weer eens sterker en een-
drachtiger zijn, zo waarborgde de mi
nister. 

De Schrijver was zakelijk en juri
disch. Ook hij verzweeg zedig dat de 

Vlaamse meerderheid werd uitgescha
keld. Hi] verlaat de politiek en kreeg 
van zijn groep een staande ovatie. 

De P.V.V.-er' Lefèbre kwam het 
standpunt van zijn groep uiteenzetten. 
Deze Waalse hereboer heeft zich des
tijds enigzins berucht gemaakt door
dat hij als minister van binnenlandse 
zaken, met tweetalige tellingsformulie
ren, stiekem toch een talentelling wou 
organiseren. Het is hem slecht beko
men : de Vlaamse burgemeesters 
stuurden camionladingen van de twee
talige rommel terug aan het minis
terieel adres. 

Lefèvre deed het braafjes op de tri
bune. Hij liet de uitbreiding van de 
Europese hoofdstad, de peerdefamilie 
met rust en de deur op kier voor een 
latere deelneming aan de regering. 

Pierson, de scherpe snedige fractie
leider van de socialisten en verslagge
ver, verdedigde eveneens het ontwerp. 
Hij deed het deskundig en helder. 
Vroeger was hij op stap geweest in de 
Waalse arrondissementen om de ka
meraden voor het C.V.P.-B.S.P.-akkoord 

te gaan winnen. In de socialistische 
bladen heeft hij destijds zichzelf over
troffen door het akkoord voor te stel
len als een aanloop tot federalisme, om 
de Walen te lijmen, en een ernstige 
waarborg tot het behoud van de uni
taire staat om de Vlamingen aan de 
lijn te houden. Op de tribune was hij 
genietbaarder. 
Moyersoen, de stijve, houterige Aalster-
se oud-minister die van de voorzitters
zetel droomt, repte evenmin over de 
grendel die in de verklaring zit ver
werkt. Hij probeerde zijn kurkdroge 
uiteenzetting wat op te vrolijken met 
een beeldspraakje. Wij moeten tot 
een oplossing komen zei hij, anders 
zullen de nieuwe kamers tussen twee 
stoelen zitten. De Schrijver die blijk
baar met Moyersoen nog wat had af 
te rekenen, nam luidop een loopje 
met de beeldspraak van de stroeve Mo
yersoen. Wat hem enkele gereserveerde 
glimlachjes opleverde van de schaarse 
C.V.P.-kringen. 

Frans van der Eist was grondig en 
bijwijlen gloedvol. Hij viel scherp de 
grendel van de 23 % aan. Moyersoen 
die een onderbreking waagde werd on
middellijk uitgeteld. De Volksunie
voorzitter verweet de C.V.P. haar be
drog tegenover de Vlamingen, die zij 
steeds had voorgehouden dat de de
mografische ontwikkeling de Vlamin
gen onhoudbaar het overwicht in de 
staat zou bezorgen. Op het ogenblik 
dat die meerderheid wat zou renderen, 
wordt zij door u getorpedeerd, zo beet 

hij de enkele overblijvende C.V.P.-ers 
toe. Hij kwam met overtuiging op voor 
het federalisme. 

's Anderdaags gaf Reimond Mattheys-
sens de C.V.P-ers eveneens een stevige 
veeg uit de pan. Hij verweet hen dat 
zij hun vroegere politiek verloochen
den, en de verbintenissen van de eigen 
congressen onbeschaamd aan hun laar
zen lappen. 

Hij maakte er de socialisten een ver
wijt van dat zij het algemeen enkel
voudig stemrecht verkwanselden, en 
van « gelijke kansen voor allen » zoals 
nu weer hun nieuwste slogan heette, 
een bespotting maken. Hij deed een 
warme oproep tot de Waalse federa
listen om in bewuste verscheidenheid 
en gewilde samenwerking het federa
lisme te verwezenlijken. 

Tijdens een bizantijnse discussie 
verliet de voorzitter zijn zetel om van 
op de tribune zich in het debat te 
mengen. Het deed wat vreemd aan hem 
daar in geklede jas en wat bleekjes 
gewoon op een bank te zien zitten. 

Alles bij mekaar een kleurloos, saai 
debat voor lege banken. Beschamend 
als men bedenkt dat het ging over een 
ontwerp dat voor jaren het leven in 
Vlaanderen en in deze staat kan ba-
palen. 

De flaminganten onder de CVP., d* 
Verrokens, de De Saegers, de Kie-
boomsen die buiten het parlement dit 
schandelijk bedenksel ophemelen, ble
ven beschaamd weg van de tribune. 

Nik Claes. 
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DISCUSSIE 1. 
Dat er zowat overal ter wereld ABC-

vapens gereed liggen om de « menings
verschillen » tussen de niachligen op te 
lossen, kan wel niemand gelukkig maken. 
En toch zijn Atoomwapens, Bacteriolo
gische en Chemische wapens niet veel 
meer dan een zeer vervolmaakte voort
zetting van de keien en knuppels waar
mee de mensen sinds alle eeuwen elkaar 
te lijf zijn gegaan ! Hoewél we mens zijn, 
hebben we bij iedere gelegenheid stenen 
naar mekaar gegooid, en omdat we mens 
zijn, kunnen we nu al met atoombommen 
gooien. En het is niet voldoende dat één 
van deze machtigen zou zeggen dat liij 
het toch nooit zal doen. Dat zeggen alle 
straatjongens totdat ze de kans menen te 
zien het toch te doen - zonder gevaar 
voor zichzelf. 

Tussen al dat oorlogsgewoel en oor
logsbedreiging in hebben we loch jaren 
en perioden van relatieve vrede gekend. 
Een niet te onderschatten siicces van de 
menselijke redelijkheid en vredeswil. 
Want niet slechts sinds het bestaan van 
de Uno of sinds Pacem in Terris, trachten 
redelijkheid en vredeswil machtslust en 
geweld te beheersen ! 

Het zou echter al te naïef zijn te 
menen dat enkel fysisch geweld, mate
riele oorlog, in strijd is met onze plicht 
tot redelijkheid ! De mens beschikt ook 
over meer « geestelijke » machtsmidde
len en vocmen van geweld. Onverant
woorde beschuldigingen, bedrog, scheld
partijen... zijn botsingen tussen mensen 
waarvan de wreedheid vaak weinig 
geringer is dan oorlogsgeweld. Ook hier 
ontbreekt de redelijkheid ! Misschien 
zijn we wel ooit verplicht ook in die 
vorm aan wettige zelfverdediging te 
doen : bv. op het scheldwoord « extre
mist ï met « het genoegen is wederkerig : 
« zijt mijn extremist ! > te antwoorden, 
of « slechte Belg » met « inciviek Ï . 

Hoe afkerig we ook staan tegenover 
vuist- of woordgeweld, toch gaat al onze 

sympalie uit naar hen, die zich niet van 
de straat laten jagen : al zijn de feiten 
op zichzelf spijtig, alle eer voor de on
bekenden van Deurne ! Naar hen die 
zich niet laten overschreeuwen ! Maar 
dit alles zijn slechts noodzakelijke vor
men van wettige zelfverdediging tegen
over de machtigen die voor redelijkheid 
geen oog hebben. 

Echt menselijk zijn de betrekkingen 
tussen de mensen slechts als ze er in 
slagen dergelijke uitbarstingen te ver
mijden. Als men bij alle meningsverschil 
toch met "elkaar kan spreken. Op open
bare vergaderingen lukt zo iets wel 
nooit : daar worden gedachten en inzich
ten meegedeeld ; voor discussies is daar 
weinig, wellicht zelfs helemaal geen 
plaats. Als we echter van mens tot mens 
spreken zouden we moeten trachten van 
dat spreken een echte discussie te 
maken. Maar zo iets is niet zo gemakke
lijk ! 

Een allerbelangrijkste eigenschap in 
de discussie lijkt ons de moed om te 
luisteren ! Niet enkel naar de uitgespro
ken wooj-den, dat is natuurlijk het strikte 
minimum, maar ook naar datgene wat 
eigenlijk de mens beweegt met wie men 
spreekt ! Want pas dan kan men het 
juisle aanknopingspunt vinden, de plaats 
waar onze gedachten en inzichten, onze 
gegevens en statistieken eventueel, indruk 
zullen maken. ï o t nadenken zullen 
brengen ! Onuitgesproken wellicht van 
gejacht zullen doen veranderen ! 

Vaak moet men zeer aandachtig luis
teren om ergens enige bekommernis te 
ontdekken, die niet uitsluitend rond de 
eigen persoon draait, om een zin voor 
kritiek te horen die de eerste voorwaarde 
is tot nadenken. En enkel wie nadenkt 
kan ook van gedachten veranderen I 
Zeer zeldzaam zijn echter de mensen die 
zelfs niet vaag verlangen dat er iets zou 
veranderen... En dan is er al een aan
knopingspunt én een eerste overeenstem
ming : dat het moet veranderen ! Een 
uitstekend én een redelijk begin ! 

Nemrod. 

E E N G O O C H E L A A R 

« D e S t a n d a a r d » schr i j f t 
d a t h e t groot pos tgebouw t e 
Brussel g a a t verdwi jnen . Me t 
27 j a - s t e m m e n en t i en o n t 
h o u d i n g e n heef t de Brusselse 
g e m e e n t e r a a d op 19 m a a r t 
een on twerp in die zin goed
gekeurd en, n a a s t allerlei 
deta i ls be t re f fende h e t n ieuw 
gebouw d a t op dezelfde 
p l a a t s word t opge t rokken , 
schr i j f t « De S t a n d a a r d » ook: 

« De h. Van den B o e y n a n t s 
Is s inds j a n u a r i van di t j a a r 
verkozen to t schepen van 
openbare werken. Da t hi j een 
en a n d e r in zijn mouw h a d 
is n i e t te betwijfelen. Alle 
grote foto's en m a k e t t e n 
s tonden gis teren reeds k laar , 
nog vóór de s t e m m i n g in de 
g e m e e n t e r a a d ». 

Die mi jnhee r V.D.B, m o e t 
wel een groot goochelaar zijn, 
zul t U misschien denken ! 
Mis hoor ! De Brusse laa r s w a 
ren reeds moegezien op de 
foto's der m a k e t t e n die in 
h u n k r a n t e n ve r schenen l ang 
vóór d a t V.D.B, schepen 
werd. Alleen wil «De S t a n 
d a a r d » ons m a a r op de mouw 
spelden d a t V.D.B, werkel i jk 
k a n goochelen; m a a r die 
m i jnhee r geeft s lechts t r u k -
ken van de foor t en beste ! 

LUISTER 

NAAR MIJN W O O R D E N . . . 

Vóór de verkiezingen van 
oktober ging diezelfde V.D.B, 
sp reken to t de bu rgemees t e r s 
en s chepenen ui t de o m s t r e 
ken van Zelzate en hij g ing 
die boerkens wijs m a k e n d a t 
ze vooral d i enden te zorgen 
voor gezonde g e m e e n t e f i n a n -
cies ! I n d e r d a a d : als onze 
Vlaamse burgemees te r s , om 
geen schu lden t e m o e t e n 
m a k e n , zich ve rmeien in een 

zalig n ie t sdoen in p l a a t s van 
t e zorgen voor behoor l i jke 
s t r a t e n , kl iniek, zwembaden , 
spo r t s t ad ions en d^es m e e r 
d a n k a n de Brusselse slokop 
gerus t alles t o t zich t r e k k e n . 

We zijn de m i l j a r d e n d a n s 
van vóór de t en toons t e l l i ng 
van 1958 nog n ie t ve rge ten . 
En ze m a k e n zich t e Brussel 
a n d e r m a a l k laar , om de Vla
mingen nog eens e x t r a op de 
kr ibbe te l a t en b i j ten w a t 
be t re f t de toe lagen voor a l 
lerlei door de g e m e e n t e n ui t 
te voeren werken . 

« VER K A L L E N 

HET PLAT » 

Verleden zondag hebben de 
Lu ikerwalen nog m a a r eens 
betoogd voor de t e r u g k e e r 
van de Voers t reek n a a r Luik. 
Volgens de pe r sbe r i ch t en w a 
ren er ongeveer 1.500 a a n 
wezigen op de p r o t e s t m e e 
t i ng in de i"ue P o n t d 'Avroy. 
Sch i t t e r end is d a t n i e t w a n 
neer m e n b e d e n k t dat , n a a s t 
de k leu rpa r t i j en , ook de 
Waalse sp l in te rg roepen ( R e 
nova t ion wal lone, Wal lonië 
libre, M.P.W. en F r o n t w a l 
ton) er alles op gezet h a d d e n 
om er een « grote > dag van 
te m a k e n . 

Uit de Voers t reek zelf ve r 
t r okken in h e t geheel.. . twee 
half ledige bussen n a a r de 
betoging. Een de rde bus , die 
v a n u i t Luik nog dee lnemers 
wilde oppikken , moes t de re is 
t e r u g m a k e n zoals hi j geko
m e n was : leeg ! 

De « volbloed-Walen » in de 
twee half lege Voerbussen en 
l a t e r in de m e e t i n g - z a a l s p r a 
ken onder m e k a a r h u n Voe-
r e n s d ia lekt . < Wal lons t o u -
j o u r s » , maar . . . « v e r ka l len 
tog m e r a l lemoal h e t p l a t 
wie a a n der M a a s k a n t » ! 

TWEETALIGHEID: VALS IN "WEZEN" EN "PRAKTIJK" 
Het Vlaamse volk schijnt nog niet ten 

volle te beseffen, althans niet in zijn 
brede volkslagen, wat het begrip « twee-
tahgheid > naar Belgisch koncept voor 
de Vlaamse gemeenschap dekt. Het is 
hoogst onbegrijpelijk dat de Vlamingen, 
die het slachtoffer zijn geweest van dit 
historisch eksperiment, er nooit de ge
paste besluiten hebben uitgehaald. Er 
dient vooreerst opgemerkt (en het is 
belangrijk) (fat noch de Vlamingen, noch 
de Walen - deze laatsten schuwen de 
tweetaligheid als de pest - uitdrukkelijk 
om tweetaligheid hebben verzocht. Ze 
beantwoordt dus niet aan bepaalde 
sociale of kulturele noden. 

Wanneer men de kwestie van de twee
taligheid opwerpt, moet men al dadelijk 
de zaken recht zetten.- België is geen 
tweetalige maar wel een tweeledige staat 
met twee onderling sterk onderscheiden 
kultuurvolken die elk naar eigen geaard
heid hun ontplooiing nastreven. Zo zou 
het althans moéten zijn. Het is dus vol
strekt uitgesloten nog verder de schim 
van een Belgische of Brusselse kuituur 
te willen oproepen. Als Zuidnederlan
ders zijn we een integrerend volksdeel 
van het Heel-Xederlandse kultuurgebied 
en hebben we het volle recht door de 
staat als dusdanig te worden beschouwd 
en behandeld. Dat is geen aanslag op de 
staatsveiligheid en het is allerminst onze 
bedoeling, de staatsgrenzen te verleggen. 

Maar het eerst nodige is, onze pozitie 
als volksgemeenschap duidelijk te stel
len. Men begrijpt meteen dat het pro
bleem van de tweetaligheid in wezen 
een vals probleem is dat op grond van 
de ééntahgheid van beide gemeenschap
pen nooit had mogen gesteld worden. 
Het is een begrip dat buiten de realiteit 
ligt, maar een precieuze schakel vormt 
in het geroutineerd sisteem van inten
sieve denationalizering van de Vlaamse 
gemeenschap. De Belgische publiciteit 

rondom het bilinguïsme is totaal vreemd 
aan een gezond volkskultuurbeleid en 
houdt alleen een duidelijk imperatief in 
aan het adres van de Vlamingen, hun 
toekomst in en door de Franse kulluur 
veilig te stellen. Hoofdstad r Brussel, 
waar zich het massagraf uitstrekt van 
een mooie brok onvoldragen Nederlandse 
kuituur, is de levende exponent van de 
Belgische tweetaligheid in haar ware 
opzet. 

De herauten van de tweetaligheid zijn 
valse profeten die met bedrieglijke sofis-
men argumenteren om hun bedoelingen 
te verbergen onder het voorwendsel van 
een zg. sociale en nationale noodzaak. 

De mythe van de Belgische kuituur -
veralgemeende' tweetaligheid - beoogt in 
essentie niets anders dan de bestendiging 
en uitbreiding van de machtspozities van 
een volksvreemde, sociaal-ekonomisch 
bevoorrechte kaste die a priori en per 
definitie anti-Vlaams reageert. En om
wille van die a-sociale clan moeten er 
slachtoffers vallen... en dat zijn wij. 

De verspreiding van de tweetaligheid 
onder al haar vormen is een welover
wogen staatsaktie om het Vlaamse volk, 
dat ingevolge kulturele verwaarlozing -
om het zeer zacht uit te drukken - niet 
eens tot ontplooiing kón komen, in zijn 
zeer moeizame opgang te stuiten. De 
grote bereidheid Van de Vlamingen om 
het Frans aan te leren is hun fataal ge
worden. Het is altijd de beste aansporing 
eu een sterke prikkel geweest voor de 
franstaligen het Nederlands niét te leren. 
Op ons zweet werden hun pozities stevig 
ingeheid en de onze grondig ondermijnd. 
Brussel ging verloren - en het is een 
zeer duidelijke vingerwijzing voor de 
toekomst van Vlaanderen - grotendeels 
door het feit dat de Zuidnederlanders er 
niet in slaagden een gelijkwaardige 
Nederlandse kultuurtaal tegenover de 
Franse te stellen. Alle inspanningen 

dienen gebundeld op de onmiddellijke en 
snelle uitbouw van het prestige van het 
Nederlands in België, paralleel aan een 
aktief doorgevoerde kulturele integratie 
met Nederland. De tijd dringt ! De taal
kennis moet worden losgerukt uit het 
bekrompen eng-Belgisch verband en 
dient gesitueerd in het Europees pers-
pektief, waarbij de Vlamingen los van 
taaldwang in volledige vrijheid de taal 
of talen kunnen kiezen die hun toekomst 
als volksgemeenschap maximaal waar
borgen. Daarom is kulturele autonomie 
een dwingende eis. En vermits we op 
officiële steun niet kunnen rekenen, 
moeten we ons zelf herwaarderen in de 
nieuwe Europese geest. Het is een per
soonlijke opgave voor ieder rechtgeaarde 
Vlaming en tevens een sociale plicht 
tegenover de Vlaamse gemeenschap, zijn 
volledige emancipatie zowel kultureel 
als strikt wetenschappelijk tot het Euro
pese peil op te voeren. 
, Laten we nog even de "beruchte twee

taligheid meer bepaaldelijk toetsen aan 
de Belgische praktijk. Vooreerst zou men 
de vraag kunnen stellen, in hoeverre de 
Nederlandse kuituur aan het hof in 
Laken is vertegenwoordigd... 

Spaak mag - op uitnodiging ? - voor de 
Vlaamse T.V. Frans spreken ; Segers 
moét voor de Waalse T.V. Frans spreken. 
Dat zijn de respectievelijk welbegrepen 
wederzijdse « rechten » en « plichten » 
van voogd en wees. 

Op Hertoginnedal moesten de Zuid
nederlanders hun Vlaamse zaak bepleiten 
in het Frans. Het is de logika zelf van de 
onvolprezen Belgische tweetaligheid. 

Het beloofde beurtstelsel - Frans-
Nederlands - is op de vergaderingen van 
de kabinetsraad niets meer dan de tra
ditionele eentalige tweetaligheid. Tqp-
tweetaligehid ! 

De Waalse T.V. weigert halsstarrig, 
haar langspeelfilms te voorzien van twee
talige onderschriften maar de Vlaamse 

T.V. zal desnoods op eigen middelen de 
franstalige onderschriften bekostigen. 
Hoofs is de Vlaming ! 

De B.R.T., nederlandstalige uitzendin
gen, maakt gretig gebruik van haar ont
spanningsprogramma's om banale en 
soms gewaagde Franse vedette^kultuur 
onze huiskamer binnen te slingeren. Leg 
eens naast mekaar de Vlaamse B.R.T.-
propaganda voor het Frans. . . en daar
naast de tegenprestatie ! ! 

Vice-goeverneur Cappuyns, die als 
speciale opdracht heeft te waken over 
de toepassing van de wet van 30 juni '63, 
zendt zijn kind naar een internationale 
school opdat het geen Nederlands zou 
moeten leren. In het rijksmiddelbaar 
onderwijs volgen meer dan 20 % Waalse 
studenten dit hoogstaande voorbeeld door 
het Engels of Duits als tweede taal te 
kiezen ; de Vlafningen houden het bij 
100 % Frans. Dat is de vaste wil van de 
franstaligen om Nederlands te leren, 
waarover een minister het had. 

In het raam van « Belgique bilingue > 
past iedere diskriminatie en wordt zelfs 
een volksvjeemd en vaak nederlandson
kundig N.O.K.-minister voor de Vlamin
gen aanvaardbaar. 

En zo zou de reeks ononderbroken 
kunnen doorgaan tot en met onze kin
deren als pionnen op het politieke 
schaakbord. De taalwetgeving voorziet 
« opzettelijk » voor het L.O. een fakulta-
tieve kursus in de 2e landstaal. Als men 
weet hoe in-diep ons volk door de virus 
van de tweetaligheid is aangetast, kan 
omtrent de achterbakse bedoelingen van 
deze « uitzonderlijke faciliteit » niet de 
minste twijfel bestaan. 

Ons volk moet hoogdringend naar zij a 
oorspronkelijkheid terug, zijn eigen 
« ziel » affirmeren in het snel- éénwor
dend Europa of « Vlaming zijn om Euro-
peër te worden >. 

De tweetaligheid is niet alleen een 
grendel op onze kulturele emancipatie, 
maar is een reëel gevaar voor ons voort
bestaan als volksgeraeenschap. Men 
moet stekeblind ztja om b«t nooit t« 
hebben gezien. 
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De grondwetsherziening voor de Kamer 
Jn een hartstochtelijk pleidooi van anderhalfuur heeft Mr. Van der Eist in de 
Kamer het proces gemaakt van de voorgenomen grondwetsherziening en de 
houding aan de kaak gesteld van hen dte met verloochening van alles de Vlaamse 
meerderheid verkwanselen. 
Spreker begon zijn rede met de vaststelling dat een zo belangrijke zaak als de 
voorbereiding van de grondwetsherziening — sedert het ontstaan van de Bel
gische Staat werd de grondwet slechts tweemaal gewijzigd — in de Kamer 
midden de grootste onverschilligheid en in aanwezigheid van slechts enkele leden 
behandeld werd. Hij npemde het een beschamend verschijnsel, beschamend voor 
de meerderheidspartijen die niettemin over twee maand de kiezers zullen ver
zoeken terug voor hen te stemmen ! 

In princiep kan de Volksunie niet 
gekant zijn tegen een grondwets
herziening. 

Ook de Volksunie is van oordeel 
dat een grondwetsherziening nood
zakelijk is en heeft voorstellen inge
diend. Ook zuPen de gekozenen van 
de Volksunie hun goedkeuring geven 

de willekeur van de Waalse minder
heid die over een vetorecht, zal be
schikken. 

Spreker toont ook aan dat de han
delwijze van de regering en van de 
partijen in strijd is met de geest van 
de grondwet en met de demokrati-
sche beginselen : zonder de uitspraak 

raties heeft men de Vlamingen braaf 
gehouden en beroep gedaan op hun 
« geduld > : zij moesten geduld heb
ben, zij moesten wachten tot wan
neer hun meerderheid, door de be
volkingsontwikkeling, de doorslag 
zou geven in de politieke weegschaal. 
Nu wij inderdaad zo ver gekomen 
zijn dat de voorspellingen over de 
verovering van de Belgische Staat 
door de Vlamingen, theoretisch al
thans in vervulling zouden kunnen 
gaan, worden de gewichten van de 
weegschaal vervalst. 

De Vlamingen zijn bedrogen ge
weest en zij die dit argument steeds 
aangewend hebben om het federa
lisme te bestrijden, verloochenen nu 
hun eigen stellingen : zij verkwan
selen de Vlaamse meerderheid! 

Scherpe kritiek door mr. Van der Eist namens de V.U. 

TEGEN DE GRENDELGRONDWET 

meenschap Is. Des» gense'enscliagi 
heeft voor de enkeling een onver-« 
vangbare waarde. 

De Staat ia geen doel op zich zell^ 
de s taat moet In dienst gesteld WOM 
den van de gemeenschappen. Het iai 
he t staatsnationalisme dat van ddi 
Staat een waarde maakt waaraaö 
alles moet opgeofferd worden. 

Een verouderd en verderfelijK 
staatsnationalisme klampt zich vasH 
aan de unitaire staatsstruktuur ea 
weigert ledere vorm van federalisme 
of van autonomie voor de twee ge
meenschappen. 

Zelfs wat voorgesteld wordt* ala 
kulturele autonomie is bedrog : h e i 
is geen autonomie. De beloofde kul-< 
tuurraden zullen over geen enkele 
autonome macht beschikken : in alles 
zullen zij in laatste instantie afhan
kelijk- zijn van gecentraliseerde 
machten te Brussel. ledere beslissing 
die zij zullen treffen is onderworpen 
aan de goedkeuring van de Koning, 
van de minister dus. Zelfs op kultu-
reel gebied is het wantrouwen zo 
groot dat men zowel aan de Vlamin
gen als aan de Walen werkelijk kul
turele autonomie blijft weigeren. 

De Belgische Staat is wel bereid 
gevonden om een deel van zijn sou-
vereiniteit over te dragen aan supra
nationale instellingen, maar weigert 
iedere publiekrechtelijke struktuur, 
ledere reële autonomie aan de twee 
voUksgemeenschappen. 

AUUEEN FEDERALISME! 

aan de herziening van een aantal 
artikelen, o.m. om de verlaging van 
de leeftijd om stemgerechtigd te zijn 
mogelijk te maken, een hof van be
roep op te richten te Antwerpen, 
enz... 

Mr. Van der Eist beklemtoont dat 
het verzet tegen de grondwetsherzie
ning slaat op de poging, door de in
lassing van twee nieuwe artikelen de 
Vlaamse meerderheid af te grende
len en machteloos te maken. Dat is 
de kern van de zaak. 

In de regeringsverklaring van mei 
1961 was hiervan geen sprake. Het 
is in de loop van de legislatuur dat 
men voor het eerst gaan spreken is 
«ver « grondwettelijke waarborgen > 
die aan de Walen moesten gegeven 
worden, omwille van hun verzet te
gen de zetelaanpassing. 

GRONDWETSHERZIENING 

De zetelaanpassing is een grond
wettelijk en demokratisch recht : 
de Vlamingen hebben er recht op 
zonder dat zij daarvoor een prijs 
moeten betalen. Sedert vele jaren 
hebben de Vlamingen tevergeefs 
aangedrongen om zetelaanpassing te 
bekomen. In de regeringsverklaring 
werd hen nogmaals de zetelaanpas
sing plechtig beloofd : < onverwijld » 
zou.de zetelaanpassing doorgevoerd 
worden. Gans de legislatuur is voor
bijgegaan zonder dat deze regerings
belofte gehouden werd : integendeel, 
weldra hebben de regering en de 
partijleidingen van de zetelaanpas
sing een chantage-middel gemaakt 
om de instemming van de Vlaamse 
politieke mandatarissen af te dwin
gen met de grondwetsherziening. De 
zetelaanpassing werd afhankelijk 
gemaakt van een voorafgaandelijk 
akkoord over de grondwettelijke 
waarborgen aan de Walen. 

Door deze anti-Vlaamse manoeu-
vers werden de Vlaamse CVP-ers 
voor een dilemma geplaatst : geen 
zete'aanpassing zonder hun akkoord 
over de grondwetsherziening. 

Zoals steeds hebben zij smadelijk 
gekapituleerd. De zetel aanpassing 
heeft echter iedere reële politieke 
waarde verloren door het akkoord 
over de grondwettelijke waarborgen 
aan de Walen, vermits de Vlaamse 
meerderheid die door de zetelaan
passing versterkt wordt, machteloos 
gemaakt wordt en overgeleverd aan 

van het kiezerskorps af te wachten 
hebben zij reeds eigenmachtig be
slist en er zich toe verbonden de 
grondwet te wijzigen in een wel
bepaalde zin. 

V L A A M S - W A A L . S E P R O B L E M E N 

AKTUEEL 

Steeds heeft de Belgische Staat 
opzettelijk de Vlaams-Waalse pro
blemen genegeerd : het waren nog 
voor enkele jaren « schijnproblemen > 
(faux problèmes). Koning Leopold 
III had nochtans in zijn zgn. poli
tiek testament de moed gehad er op 
te wijzen dat België in de periode 
tussen de twee wereldoorlogen een 
gevaarlijk nationa'iteitskrisis door
maakte en dat de oplossing van dit 
nationaliteitenprobleem de voor
naamste opdracht was voor na de 
oorlog. Twintig jaar lang echter heeft 
men het probleem verder laten rot
ten en de oude struisvogelpolitiek 
voortgezet. Er werd wel een studie
centrum opgericht — het Centrum 
Harmei — dat jarenlang « studeer
de », maar met de besluiten of aan
bevelingen werd geen rekening ge
houden. 

Toch kan men deze problemen 
niet blijven ontwijken : de gemeen
schapsbewustwording in Vlaanderen 
en in Wallonië wordt steeds sterker, 
meer en meer reageren deze twee 
gemeenschappen als gemeenschap op 
alle problemen. 

De zogezegde oplossing die men 
thans gevonden heeft is de slechtste 
die men zich kan indenken : in 
plaats van aan de twee gemeenschap
pen ruimere autonomie te verlenen 
gaat men de inmenging van de ene 
gemeenschap in de aangelegenheden 
van de andere nog groter maken en 
institutionaliseren. 

Men wil ten allen prijze de uni
taire staatsstruktuur redden en dit 
schikt men te doen op de rug van 
de Vlaamse meerderheid, door aan 
de Waalse minderheid een bevoor
rechte positie te verzekeren. 

EEN KEERPUNT 

Wij zijn gekomen op een historisch 
moment in de ontwikkeling van de 
Vlaamse Beweging. Gedurende gene-

Dit betekent ook een vervalsing 
van de demokratie : demokratie be
tekent dat de meerderheid beslist. 
Wanneer de grondwetsherziening 
doorgevoerd wordt zal dit niet meer 
waar zijn in België : het zal de min
derheid zijn, in voor de Vlamingen 
belangrijke aangelegenheden, een 
minderheid van 23 % of nog min
der in de toekomst (de helft -f- één 
van de Waalse gekozenen) die uit
eindelijk beslist, die beschikt over 
een veto-recht waardoor de meerder
heid afgegrendeld, machteloos ge
maakt wordt. 

VERDERFELIJK 

STAATSN ATION ALISM E 

Deze politiek is de uiting van een 
verderfe'ijk belgisch staatsnationa
lisme. 

Honderd vijfender tig jaar heeft de 
Belgische Staat alles in het werk 
gesteld om op de puinen van het 
Vlaamse volksbestaan een belgische 
natie op te bouwen, heeft men ge
poogd he!; Vlaams-nationaal bewust
zijn uit te roeien. 

Deze poging is mislukt, omdat de 
volksgemeenschap als taal- en kul-
tuurgemeenschap een natuurlijke ge-

Voor de Vlamingen, die aUeen kun
nen rekenen op het algemeen stem
recht en op de eerbiediging van de 
demofcratische beginselen, is wat 
voorgesteld wordt onaanvaardbaar en 
zij moeten er zich tot het uiterste 
tegeri verzetten. 

Indien deze poging slaagt worden 
zij voor goed politiek minderwaar
dig gemaakt : zelfs een verbetering 
van de taalwetgeving wordt in de 
toekomst onmogelijk. 

Dat de Walen zich zouden neerleg
gen bij een minderheidspositie in de 
unitaire, belgische staat hebben wij 
nooit geloofd. 

Daarom is er uiteindelijk maar één 
oplossing : een vorm van federalis
me. 

Voor Vlaanderen^ voor de Vlaamse 
gemeenschap zou het van onschat
bare betekenis zijn waneer eindelijk 
de volksvreemde voogdij een einde 
zou nemen waardoor de opgang van 
onze gemeenschap zolang reeds afge
remd is. 

Wat wij willen is wat ieder volk 
wil : ons zelf zijn. 

Deze zeer belangrijke redevoering 
van Mr, Van der Eist vond eens te 
meer weinig of geen weerklank in de 
pers. Zelfs objectieve voorlichting is 
in Vlaanderen onbestaande. 

^ ^ ^ 

http://zou.de
http://vlaams-waal.se
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Als wij in Boom komen, trachten wij altijd zo weinig mogelijk te ademen en 
doorgaans plegen wij ook met dichtgesloten wagenramen door deze stad te rijden. 
Want in Boom en in bijna de ganse Rupelstreek hangt steevast een kwalijk 
riekende gaslucht. Die lucht moet afkomstig zijn uit de talloze fabrieksschoor
stenen en dan vooral van deze der steenbakkerijen. Wie Boom zegt, denkt on
middellijk aan steen. De kantonhoofdplaats en het voornaamste centrum van de 
Rupelvallei is inderdaad ook het kernpunt van de belangrijkste baksteenindustrie 
in ons land. Duizenden arbeiders zijn hierbij betrokken, duizenden gezinnen 
leven van het feit dat de ondergrond van de Rupelstreek zich uitstekend leent 
tot het vervaardigen van de bekende Boomse steen. 

ledere morgen en gans de dag 
door is het één grote bedevaart van 
zware vrachtauto's in de richting van 
de steenfabrieken die zich bevinden in 
een strook langs de rechteroever 
van de Rupel van Rumst tot Niel, met 
een lengte van twaalf kilometer, een 
diepte van een tot twee kilometer en 
een gezamelijke oppervlakte van 600 
hektaren. 

De klei waaruit de steen vervaar
digd wordt, behoort tot het tertiair. 
Het Is een laag die, naast organische 
stoffen, ook kalk en Ijzeroxyde bevat. 
Het is trouwens aan deze laatste stof 
te wi]ten dat de Boomse steen zijn 
eigenaardige en kenmerkende rode 
kleur heeft. De klei, die In de streek 
de naam «Potaarde > draagt (waar
schijnlijk omdat men op sommige 
plaatsen bloempotten maakt uit de 
lichtgele kleilaag die boven de ei
genlijke grondstof in een dun laagje 
aanwezig is) is grauw van uitzicht. 
Hl] IS in feite afkomstig van bezink
sel uit de zee, die duizenden jaren 
geleden zich moet bevonden hebben 
waar thans de Rupel ligt en die bo
vendien op sommige plaatsen een 
diepte van 300 meter moet gehad 
hebben, want men heeft in de kleila
gen fossielen gevonden van vissoor
ten die op een dergelijke diepte le
ven Dit zijn trouwens niet de enige 
vondsten ; in de lagen trof men wer

vels aan en geraamten van haaien, 
verder holle keien die ontstonden uit 
de verbinding van kalk en klei en ja
renlang verhard werden tot zeer ei
genaardige vormen, vooral als men 
bedenkt dat zich in de volledig afge
sloten binnenholte die bruine, glan
zende wanden heeft, drinkbaar water 

die drie tot vijf meter dikte heeft en 
daaronder ligt de eigenlijke kleilaag. 
Door de natuurbewegingen zijn deze 
lagen soms tot meer dan twintig me
ter boven de waterspiegel omhoogge
drongen. Hoewel de dikte vaak gro
ter is, wordt de uitbating tot op een 
diepte van 35 meter gedaan. 

De steenbakkerskunst werd inge
voerd door de Romeinen die mate
riaal nodig hadden voor het bouwen 
van vestingen en villa's. Er werden 
in de Rupelstreek enkele overblijfse
len uit die tijd — onder de vorm van 
pannen en stenen — teruggevonden. 
Toch zijn het niet de Romeinen ge
weest die een blijvende ontginning en 
winning in de streek hebben tot 
stand gebracht, want geschiedkundi
gen hebben kunnen nagaan hoe — 
na het vertrek van de Romeinse be
zetters — de plaatselijke bewoners 
wel hun houten hutten verheten om 

AKT 

bevindt! In 1928 deed men in de 
kleilagen een zeer merkwaardige ont
dekking : een boomstam die men niet 
kon thuisbrengen in de hedendaags 
gekende boomsoorten, waarvan de 
stambouw zeer eigenaardig aandeed 
en waarvan de jaarringen bovendien 
met cirkelvormig maar elliptisch wa
ren. 

De Rupelklei ligt in opeenvolgende 
lagen opgestapeld : onder de gewone 
teelaarde bevindt zich een laag 

De kleiputten te Boom : vuilnisbelten I 

zich met de bakstenen, afkoms'tig van 
de sloping der militaire vestingen, 
huizen te bouwen, maar dat zij later 
— eens de grondstof opgebruikt — 
weer houten huizen gingen opttek-
ken Zij hadden dus voor de Romein
se bezetter wel stenen leren bakken, 
maar zij gaven dit nadien weer hele
maal op. 

In Vlaanderen en ook in de Rupel
streek zijn het voornamelijk de mon
niken geweest die het steenbakkers-
bedrijf er in gebracht hebben. De 
vroegste getuigen daarvan liggen in 
de kuststreek, waar onder meer de 
abdij Ter Duinen volledig in bak
steen werd gebouwd De grondvesten 
van deze abdij — die in de twaalfde 
eeuw in de duinen van Koksijde werd 
opgetrokken — werden m 1949 bloot
gelegd en tonen zeer duidelijk dat 
toen reeds een zeer grote vaardigheid 
met dit bouwmateriaal bestond en 
dat overigens de baksteen zelf van 
een deugdelijke kwaliteit was. Ande
re overblijfselen van vroege baksteen
bouw worden aangetroffen m het bo
venste gedeelte van de Brugse Smt 
Salvatorkerk, die uit 1183 stamt en 
In de (eveneens Brugse) Onze Lieve-
vrouwekerk, opgetrokken in de der
tiende eeuw en waarvan de toren, die 
een hoogte heeft van 122 meter, bij
na geheel in baksteen werd gebouwd. 

In de Rupelstreek was het voorna-
mehjk de abdij van St Bernardus te 

Hemiksem die baanbrekend werk 
heeft geleverd en de grondslag heeft 
gelegd voor de huidige baksteennij-i 
verheid Van'de elfde tot de dertien-, 
de eeuw werd door de paters voorna-* 
melijk aan ontginningswerk gedaan* 
In de streek werden bossen en moe-» 
rassen ontgonnen of drooggelegd. Na-« 
dat de orde in 1235 te Vremde een 
klooster had opgetrokken, werd va. 
1243 met de bouw van een eigenlijke 
abdij te Hemiksem begonnen en met 
deze nieuwe stichting begon ook de 
kleiwinning en de vervaardiging van 
baksteen. 

Gedurende anderhalve eeuw heb
ben de paters het monopolie gehad 
van deze nieuwe nijverheid. Verwon-< 
derlijk is het dan opk niet dat de 
naam «Papesteen » hiervan afkom-* 
stig is. De eerste steen werd gebakken 
met hout dat afkomstig was van de 
gronden aan de Schelde, waar de 

O 

STEEN 
kloosterlingen grote oppervlakten 
voor ontginning in bruikleen hadden 
gekregen. De baksteen uit die tijd is 
van veel groter formaat dan de hui
dige : de maten stonden zo om en 
bij 300 X 145 X 80 mm. Verschil-i 
lende oude gebouwen vertonen irf 
hun muren of grondvesten nog ste
nen van die afmetingen, onder meer 
te Antwerpen de gekende huizen 
« Tafeltje Rond > en *s Salvator >, diö 
gebouwd werden op de grondvesten 
van het eerste Hanzahuis 

Op het einde van de veertiende 
eeuw nam het steenbakkersbedrljf 
meer uitbreiding, ging het meer en 
meer uit de handen van de kloosters 
en kwam het bij het openbaar do-i 
mem, met name de landbouwers dieS 
— vooral m het begin — dit bedrijtl 
meer als een bijberoep gingen uit«< 
oefenen. De boeren beschikten oven 
gronden en werkkrachten die ge-i 
schikt waren om dit te doen. Boven<i 
dien ging men nu met turf stoken vci 
plaats van met het harde hout dat 
voordien werd aangewend, maar dafl 
stilaan uitgeput geraakte. De turlj 
werd per schip aangevoerd vanuit 
Zeeland en ook hier ontstond weldra 
een levendige handel. De formaten! 
werden verkleind tot 150 X 70 X 40 
mm, omdat men met turf minden 
warmte kon ontwikkelen. De aldus 
verkregen steen — «derdeling» ge
noemd — werd gebruikt bij de bouW 
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Geen speculatie met kleiputten! ^mm^^WT^ 
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Nieuwe grond mag slechts 

een sociale bestemming krijgen! 

van woonhuizen en boerderijen in de 
streek. Hetgeen overbleef werd in de 
naaste omgeving verkocht. 

Het is eigenlijk een reusachtige 
brand te Antwerpen geweest die er 
oorzaak van werd dat de baksteen-^ 
nijverheid in de Rupelstreek een gro
te vlucht ging nemen. Na de grote 
brand van 1546, die gans de toenma
lige stadskern in puin legde, werd 
door het Antwerpse stadsbestuur het 
wijze besluit getroffen alle te her
bouwen huizen — die voordien in 
hout waren — te laten optrekken in 
baksteen. Ter voorkoming van brand
rampen — die zich destijds veelvul
dig voordeden — werd zelfs besloten 
dat geen enkel houten huis nog 
mocht worden gebouwd. Het is n a 
deze beslissingen dat de nijverheid 
In de Rupelstreek zich meer en meer 
ging uitbreiden De landbouwers bak
ten niet meer als nevenberoep, zij 
bouwden zich een volledig steenbak-
kersbedrijf op of verkochten hun 
gronden aan steenbakkers. De lagen 
werden verpacht, de bedrijven ver
menigvuldigden zich meer en meer, 
de afzet breidde zich stilaan uit over 
een zeer groot gedeelte van het land 
en men kan gerust aannemen dat 
steden als Antwerpen bijna uitslui
tend zijn opgetrokken uit de onder
grond van de Rupelstreek, onder
grond die in de gloeiende ovenmuilen 
tot harde, klinkende baksteen werd 
en wordt gemaakt. *•" '*̂  ,,r ..^-.^ 

Zulïen Wij het In een latere repor
tage over de hedendaagse baksteen
industrie in de Rupelstreek hebben, 
dan willen wij deze maal toch niet 
voorbijgaan aan een vraagstuk dat in 
het leven geroepen werd door het 
uitgraven van de kleilagen. Inder
daad waar vroeger jaren alles met 
schop en kruiwagen werd opgehaald, 
gebeurt dit thans door baggerma-
chines die tot op een grote diepte de 
klei wegvreten en die dit ook zeer 
snel doen, om aan de steeds grotere 
vraag te kunnen voldoen. Van de ge
meente Boom, die een oppervlakte 
heeft van 740 ha, wordt minstens de 
helft ingenomen door steenbakkerijen 
op haar grondgebied. Het zal wel 
licht te begrijpen zijn dat de uitge
baggerde putten (die een diepte heb

ben gaande tot 35 meter) niet ge
schikt zijn als bouwterreinen. Van 
daar reeds een grote nood aan bouw
gronden in de gemeente Boom en een 
praktische onmogelijkheid om de ge
meente verder uit te breiden. Een en 
ander heeft met zich meegebracht 
(en de statistieken wijzen dit duide
lijk uit) dat de bevolking van Boom 
steeds maar daalt en dat zij vooral 
de jongste jaren sterk afneemt, dat 
men zich verplicht heeft gezien ver 
buiten het centrum huizenblokken, 
gaande tot drie verdiepingen, te bou
wen waar er eigenlijk veel meer een
gezinswoningen dienden te zijn. 

De prijzen van de zeldzame stuk
jes bouwgrond in de gemeente heb
ben een zeer hoge vlucht genomgn. 
De lege put ten vormen bovendien 
echte kraters, plaatsen waar allerlei 
vuil wordt gestort en waar ongedierte 
welig tiert. Samen met de persdijken 
voor de baggertuigen geven zij het 
reeds niet zo erg verkwikkelijke land
schap in de Rupelstreek en dan voor
namelijk in de omgeving van Boom, 

De Rupel : sinds de Romeinen een streek van steenbakkerijen. 

durig met de zaak had beziggehouden 
— een besluit nam en thans is het 
zover dat ook de Boomse gemeente
raad zijn instemming heeft betuigd 
om de proef te doen met twee putten 
die aansluiten op het centrum van 
Boom. De eerste met een oppervlakte 
van •ÏO.913 m^ en de tweede met een 

tingen heeft aangenomen zo^a" '" i a t 
kademuren dienden verlegd te wor
den, dat fabrieken zich verplicht za
gen grote onkosten te doen wilden zij 
nog schepen voor aan- of afvoer kun
nen ontvangen en dat de binnen
schepen op vele plaatsen droogvielen 
bij laagwaterstand. 

ZAND . . . DE RUPEL 
DE KIEIPUTTEN 

het uitzicht van een smerig vulkaan
gebied. 

Een oplossing voor dit vraagstuk 
wordt gevonden in het dempen van 
deze putten. Hierover is tot nog toe 
reeds veel gepalaberd en geschreveü 
geworden zonder dat tot daden werd 
overgegaan. Na menigvuldige onder
zoekingen door deskundigen, na ver
schillende inspektiebezoeken van de 
ministeriële diensten kwam het dan 
toch zover dat het provinciaal bestuur 
van Antwerpen — dat zich ook lang-

oppervlakte van 12.475 m ,̂ zodat ge-
zamelijk 5 ha zouden vrijgemaakt, 
worden. 

Het dempen zal geschieden met 
zand dat opgebaggerd wordt uit de 
Rupel en via een leiding van nage
noeg 1 kilometer zal omhooggestuwd 
worden door een pompinstallatie om 
uiteindelijk in de kraters te belanden. 
Het is inderdaad zo dat de verzan
ding van de Rupel (en wij hebben 
dit enkele jaren geleden in ons blad 
uitvoerig aangeklaagd) grote afme-

Door de baggerwerken slaat men 
dus twee vliegen met één klap : de 
rivier wordt gedeeltelijk genormali
seerd en er komt voldoende materiaal 
vrij om de putter^ te dempen. 

Er is echter een «maar » aan de 
hele geschiedenis. Een overeenkomst 
werd afgesloten met de Compagnie 
Industrielle du Rupel, die eigenares 
is van de te dempen putten. Voor de 
nagenoeg 54.000 m^ wordt deze maat 
schappij een prijs betaald van 
1.067.760 fr hetzij 20 fr per vierkante 
meter. Men voert aan dat dit een la
ge aankoopprijs is, maar de maa t 
schappij heeft weten te bedingen dat 
haar een optie verleend wordt voor 
het wederaankopen van een groot ge
deelte van de aangevulde terreinen. 
Deze oppervlakte bedraagt ongeveer 
34.000 m^ die — eens opgespoten — 
een kostbaar bouwterrein zal verte
genwoordigen Wanneer men dan be
denkt dat de kosten voor het vullen 
der kraters onder meer met 60 t.h. 
door toelagen van de staat zullen ge
dekt worden, dan is daar zeer gemak
kelijk uit af te leiden dat eens te meer 
met de centen van jan en alleman de 
belangen worden gediend van een 
kapitalistische onderneming. Want 
inderdaad is deze maatschappij er 
dan in geslaagd, zonder kosten een 
terrein dat volkomen waardeloos was, 
te laten bouwrijp maken 

Begrijpelijkerwijze dat de Volks-
unie-fraktie in de provincieraad te 
Antwerpen hiertegen heeft geprotes
teerd. Zij stemde het ontwerp goed 
omdat op de resterende 20.000 m^ ar
beiderswoningen zullen gebouwd 
worden Maar zeer duidelijk werd ge
zegd dat de gehele oppervlakte tot 
dat doel diende aangewend. Maar de 
meerderheid — ook zij die zich sociaal 
noemen — vonden dat blijkbaar niet 
nodig.„ 

jDeze kleiput zal gedempt worden. Vooraf zullen de dioogloodsen no;; worden afgebroken. Staf De Lie 
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Volksvertegenwoordiger dr. R. van Leemputten kwam vorige week op de tribune 

tijdens de bespreking van de begroting voor landbouw 1965. Plaatsgebrek belet 

cns, deze belangrijke en in landbouwmiddens fel opgemerkte tussenkomst vol

ledig af te drukken. Wij beperken er ons daarom toe, enkele belangrijke ge

deelten ervan onder ogen van de lezer te brengen. 

Nadat onze volksvertegenwoordiger aangetoond had hoe de regering de infra-

struktuur-problemen — o.a. de elektrifikatie van afgelegen wijken en afgezon

derde hoeven, de waterbeheersing, de ruilverkaveling en de landbouwwegen — 

in hoge mate verwaarloost, sneed hij het probleem aan van de suiLerbietpnjs. 

SUIKERBIETEN 
« Men zal licht kunnen begrijpen dat 

*de landbouwers, toen ze de vaststel
lingen deden waarvan wij er enkele 
hebben naar voor gebracht, niet in vwl-
de geestdrift de straat zijn opgebold 
om hun entoeziasme aan hun buren 
kenbaar te maken. De minister en de 
geachte aanwezigen weten ten andere 
dat de landbouwers voor heel wat an
dere zaken de straat hebben verkozen 
om hun gevoelens kenbaar te maken, 
hun gevoelens van ongenoegen en 
mistevredenheid ten overstaan van een 
landbouwbeleid dat, zoals reeds ge
zegd, meer schitterde door verbale dan 
door financiële belangstelling. (...) 

Het is niet onze bedoeling hier een 
overzicht te komen geven van alle ma
nifestaties en straat-betogingen waar
toe deze regering de landbouwers reeds 
heeft gedwongen. In verband met de 
laatste betogingen van de suikerbiet
planters houden we er echter toch aan 
te zeggen dat de Volksunie de eisen 
van de betogers tot de hare maakt. 
Wanneer de minister belooft dat de 
bazisprijs van de suikerbieten 802 fr 
zal zijn per ton bieten met een bruto-
suikergehalte van 15,5 %, dan bestaat 
er geen enkele reden waarom de mi
nister zijn belofte niet zou houden. 

De inkomenspozitie van de betogers 
is daarenboven zeker niet bevoorde-
ligd te noemen. Wanneer men vaststelt 
dat de planter ten slotte 32,4 % krijgt 
van de door de verbruiker betaalde 
prijs, hoeft daaraan niets meer te wor
den toegevoegd ». 

ZUIVEU-SEKTO.» 

« Men kan over de zuivel-sektor' 
soortgelijke opmerkingen maken. De 
verbruiker betaalt op dit ogenblik het 
dubbele van wat 3e producent voor 
zijn produkt ontvangt. Men zoekt in 
de regeringsmaatregeien echter ver
geefs naar doeltreffende maatregelen 
om aan deze toestand een einde te ma
ken. De melk bedraagt nochtans onge
veer 30 H van het nationaal landbouw-
inkomenT We menen dan ook dat een 
sanering van de zuivelsektor een van de 
allereerste zaken zou moeten zijn waar
voor een oplossing dient te worden ge
zocht en met vastberadenheid nage
streefd. 

Over de zuivelsektor willen wij nog 
even uitwijden. België telt op dit ogen
blik ongeveer 240 melkerijen, waar wij 

het gemakkelijk zouden kunnen stellen 
met vijftig. Deze toestand drukt zwaar 
op de distributiekosten, die in ons land 
mogen geschat worden op 50 et. per 
liter, terwijl deze kosten in Nederland 
slechts ongeveer 10 et. per liter bedra
gen. Men zal dit direkt begrijpen wan
neer men weet dat in bepaalde Vlaam-

IN DE KAMER: DR. VAN LEEMPUTTEN OVER 

LANDBOUW EN VISSERIJ 
s,e gemeenten 10 melkerijen melk op
halen en wanneer men weet dat Luikse 
melkerijen hun produkten aan de zee
kust gaan verkopen en Oost-Vlaamse 
melkerijen hetzelfde in Luik gaan doen. 
Het aantal melkerijen heeft ook voor 
gevolg dat een doeltreffende reklame-
politiek onbestaande is in ons land, 
evenmin als een doeltreffende export-
politiek. 

De politiek van de regering zou er 
dan ook op gericht moeten zijn het 
aantal melkerijen geleidelijk te ver
minderen. Het afbakenen van de melk-
ophaalzones zou reeds een stap in de 
goede r i c h t i n g zijn, het afbake
nen van de melkdistributiezones even
eens Een ernstige poging om de 
melkprijs op een behoorlijk niveau te 
houden, zou eveneens een deel van het 
huidige probleem uit de wereld hel
pen ». 

G R O N D P R I J S - V O O R L I C H T I N G 

Dr. van Leemputten kloeg dan het 
feit aan dat nog steeds geen doeltref
fende maatregelen werden uitgevaar
digd om te voorkomen dat de land
bouwgrond verder verhandeld wordt 
aan de prijzen van bouwgrond, een der 
oorzaken van de slechte inkomenspo
zitie van onze landbouwers. Daarna 
besprak hij de noodzakelijkheid van 
een betere en onafhankelijke voorlich
tingsdienst, om een emde te maken 
aan de kommerciëel-gebonden voor
lichting waarvan onze landbouwers tot 

De zeevisserij : even zwaar en gevaarliik als het «reik in de koolmijnen. Daarom eist 
dr. Van Leemputten sinds jaren een vervroegd pensioen voor de vissers. 

vandaag al te dikwijls het slachoffer 
geworden zijn. 

PENSioEN 

Nadat hij dan een andere aanpak 
van het landbouwbeleid had bepleit, 
vroeg onze volksvertegenwoordiger een 
grotere inspanning op het sociaal vlak, 
waarna hij een pensioen bepleitte voor 
oudere, alleenstaande landbouwers op 
te kleine hoeven. 

« In dit verband moet ook gewezen 
worden — eens te meer ~- op de fa
miliale struktuur van de Vlaamse land
bouw, die veel kleine familiebedrijven 
telt. Hieruit zou voor de regering de 
plicht moeten voortvloeien een land
bouwbeleid te voei m dat vooral met 
deze toestand rekenmg houdt. Ander
zijds nnoet nochtans toegegeven wor
den dat sommige bedrijven werkelijk 
te klein geworden zijn om nog vol
doende konkurrentie-mogelijkheden te 
hebben. Veel oudere, alleenstaande 

" landbouwers zijn in dit geval. Daarom 
lijkt het ons verantwoord dat voor 
deze oudere landbouwers, op te kleine 
hoeven, onder bepaalde voorwaarden 
automatisch een pensioen zou toege
kend worden indien zij hun hoeve 
wensen te verlaten. Op deze wijze zou
den heel wat oudere boeren een rus
tige oude dag kunnen genieten en zou 
er meteen nog landbouwgrond vrijko
men, w ât de gemiddelde bedrij f sgroot-
te eveneens zou verhogen ». (...) 

VISSERIJ -PROBLEMEN 

« Wij willen deze tussenkomst niet 
besluiten zonder uitvoerig te blijven 
stilstaan bij enkele problemen waar
mee onze vissers op dit ogenblik te 
kampen hebben. 

Een eerste, werkelijk in het oog 
springend probleem is dat van het te
kort aan vissers in de visserij. Ieder
een kent het nijpend tekort aan varend 
personeel. Bij het begin van elk bad
seizoen gaan verschillende gediplo
meerde vissers in staatsdienst op de 
mailboten van de lijn Oostende-Dover. 
Het is dan ook niet meer dan normaal 
dat het ministerie een inspanning zou 
doen, en liefst een grote inspanning, 
om onze visserij terug aan meer 
scheepjongens te helpen. Hoe kan men 
hier tewerk gaan ? In het huidig stel
sel krijgen de ouders van de scheeps
jongens kindergeld uitbetaald tot hun 
zoon 16 jaar oud is. Wat zou de minis
ter ervan denken om deze uitbetaling 
minstens te laten voortduren tot de 
ouderdom van 18 jaar ? Tenslotte wordt 
voor de studenten een soortgelijke in
spanning gedaan en het is niet over
dreven te zeggen dat de leertijd van 
een scheepsjongen kan beschouwd 
worden als een werkelijke schooltijd 

in de praktijk. Hij kan slechts vanaf 
zijn 18 jaar als matroos gaan varen. 
Door het langer uitbetalen van bedoel
de premie, zouden meer jongemannen 
ertoe kunnen gebracht worder het 
beroep van visser aan te leren en zou 
er ook van de kant van de ouders veel 
minder tegenstand zijn. 

Naast het tekort aan varend perso
neel, heeft onze visserij ook te lijden 
onder een onvoldoende bescherming 
van de regelmatige mijnmarktprijzen 
van de vis. De prijzen van onze vis zou
den heel wat steviger zijn, indien het 
ministerie de twee volgende maatrege
len in vDege wou brengen : ten eerste 
zou alle visinvoer verboden moeten 
zijn op de dagen dat de belgische vis
mijnen gesloten zijn, d.i op zaterdag en 
zondagen en op wettelijke feestdagen. 
Ten tweede zou de verplichting moeten 
bestaan de vis af te slaan in de vismijn 
van de "plaats waarvoor de vis bestemd 
is. Dit zal verhinderen dat de afslag-
rechten ontdoken worden, een toestand 
waardoor een onrechtvaardige konkur-
rentie-mogelijkheid geschapen wordt. 
Deze maatregel zou bovendien aan de 
staat en aan de betrokken stad ten 
goede komen, zonder evenwel in te 
druisen tegen de bepalingen van het 
Verdrag van Rome. 

Een derde euvel waaronder onze 
visserij lijdt en dat wij hier even ter 
sprake \yensen te brengen, is dat van 
de kwaliteit van de vis, kwaliteit die 
niet zelden aangetast wordt door het 
feit dat sommige vissers te lang in zee 
blijven en aldus verplicht zijn hun 
vangst te lang in het ijs te laten liggen. 
In mei 1964 heeft de Redercentrale in 
dit verband een voorstel gedaan, waar
op wij de aandacht van de minister 
wensen te trekken. De Redercentrale 
heeft voorgesteld dat men de vissers-
vloot zou indelen in kategorieën en dat 
men voor elke kategorie het maksimum 
aantal zeedagen zou vastleggen. Dit 
zou natuurlijk een verlies voor de vis
ser en de reder met zich brengen, ver
lies dat door een staatssubsidie per ton 
gevangen vis vergoed zou moeten wor
den. Engeland doet sedert 1963 een in
spanning ten voordele van de kwaUteit 
van de vis; Nederland doet dit sinds 
1964. Waarom zou ons land dat opk 
niet kunnen ? ». 

NEEN 

« Zoals vele andere zaken, zou ons« 
land dat inderdaad ook kunnen. Maar 
de vraag is eerder : zou de regering 
dat wel willen ? Het landbouw-verle-
den van deze regering is echter niet 
van aard om veel illuzies toe te laten 
voor de toekomst. De minister zal dan 
ook wel niet verwonderd zijn te ver
nemen dat de Volksunie zijn begroting 
niet zal goedkeuren ». 

file:///yensen
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Ernst Jünger werd in 1895 geboren 
te Heidelberg als, zoon van een apo-
teker 'die uit Nedersaksen afkomstig 
was. Kort na zijn geboorte verhuisde 
de familie naar Hannover. Met zijn 
broer, de dichter Friedrich Georg 
Jünger, wordt hij in 1911 lid van een 
Wandervogelgruppe. Een jaar later 
verlaat hij het ouderlijk huis en 
meldt zich aan voor het Vreemdelin
genlegioen : op 3 november 1913 on
dertekent hij een engagement voor 
vijf jaar. Hij geraakt tot Marseille, 
wil vluchten, wordt terug naar Ver
dun gestuurd en vandaar naar huis, 
na bemiddeling van het Ministerie 
van Buitenlandse Zaken en op verzoek 
van zijn vader. In augustus 1914 
meldt hij zich vrijwillig voor leger
dienst. Hij komt aan het front en 
wordt herhaaldelijk vai-wond. Na een 
korte opleiding wordt hij vaandrig en 
gaat terug naar het regiment, wordt 
groepsleider en luitenant. Hij wordt 
herhaaldelijk leider van een < stoot-

Op 29 maart van dit jaar wordt Ernst Jünger zeventig, in een lezing voor de 

B.B.C., een vijftal jaren geleden, rekende H.L Holthusen Jünger, samen met 

Gottfried Benn, Thomas Mann en Bertolt Brecht tot de vier voornaamste vooroor

logse auteurs, die na de oorlog standhielden en invloed bleven uitoefenen niet

tegenstaande de beeldenstorm, de wederzijdse bewieroking der teruggekeerde 

emigranten, de plotse bekering en de volteface van menig kriticus en publicist 

na 1945. 

Daarbij dient men te bedenken dat in Duitsland na 1945 een minderwaardigheids

complex en een nationaal masochisme gepaard ging. met een zelfoverschatting 

en een primitieve verachting voor traditie en verleden, die van een geestelijke 

onvolwassenheid en een morele puberteitskrisis getuigen. Eenzelfde geestelijke 

onvolwassenheid en traditieloosheid vinden wij trouwens ook elders, waar 

literaire pubers hun branie-achtig « avantgardisme pour épater Ie bourgeois » 

ERNST JUENGER ZEVENTIG! 

troep» — deze kampwijze werd na 
1917 voor het eerst beproefd en vaak 
met sukses doorgevoerd — en wordt 
als zodanig meermaals verwond. Hij 
ontvangt talrijke onderscheidingen 
en eindelijk de hoogste onderschei
ding : de orde « Pour Ie Mérite >. Na 
de oorlog blijft hij een tijdlang bij de 
Reichswehr en helpt de nieuwe 
dienstvoorschriften mee opstellen. In 
1923 verlaat hij het leger en gaat aan 
de universiteit van Leipzig zoölogie 
en wijsbegeerte studeren, terwijl hij 
tijdens een korte periode ook in Na
pels in het Zoölogisch Instituut zich 
met de studie der zeedieren bezig
houdt. In 1925 vestigt hij zich als 
zelfstandig letterkundige : inmid
dels zijn reeds verscheidene werken 
van hem verschenen en werkt hij ook 
mede aan het blad van Ernst Niekisch 

< Widerstand », samen met zijn broer 
Friedrich Georg, met August Winnig, 
met A.P. Weber e.a. Hij heeft ook 
meegewerkt aan een blad van de 
< Stahlhelm » en aan een brochure
reeks « Der Aufmarsch » waarin o.m. 
« Der feurige Weg » van Franz Schau-
wecker en « Aufmarsch des Nationa-
lismus» van zijn broer verschijnen. 
Hijzelf wil een teoretische fundering 
van het nieuwe nationalisme geven in 
< Grundlagen des Nationalismus » — 
een werk dat wel aangekondigd wordt, 
maar dat niet verschijnt. Zijn poli
tieke aktiviteit beperkt zich tot deze 
werking in nationaalrevolutionnaire 
kringen. Zijn politieke houding is 
allesbehalve die van een demokraat : 
zijn verachting voor het plebejische 
en proletarische spreekt uit het ant 
woord dat hij aan Hitler gaf, toen 
die hem een plaats als volksvertegen
woordiger in de Rijksdag voorstelde: 
< Het is beter één goed vers te schrij
ven dan zestigduizend halve idioten 
te vertegenwoordigen ». Het is daar
om ook dat Jünger zich afwendt van 
het nationaalsocialisme : zijn ego
centrisme en zijn standplaats van 
« Beobachter », zijn aristocratische 
opvattingen over maatschappij en 
mens doen hem in het nationaalso
cialisme de aberratie in het plebeji
sche zien van wat hij als politiek toe. 
komstbeeld heeft, de aberratie van 
een heroïsch realisme. 

Hij weigert op te treden voor de 
radio en lid te worden der Akade-
mie. In 1940 wordt hij terug soldaat: 
luitenant, daarna kapitein. Hij maakt 
de « dróle de guerre » mee aan het 
.Westfront, de opmars in Frankrijk, 

uiten in een wederzijds opbod in sexuele losbandigheden en vuilschrijverij : 

beide verschijnselen zijn slechts symptomen van éénzelfde kwaal, van eenzelfde 

nihilistische mentaliteit. 

wordt naar de Kaukasus overgeplaatst 
en belandt bij de staf van de mili
taire bevelhebber, waar hij met Rom
mel, Speidel en de kring der samen
zweerders van 20 juli in kontakt 
komt. Na de aanslag op Hitler wordt 
hij uit de Weermacht ontslagen. Zijn 
zoon sneuvelt in Italië. 

Na de oorlog kan hij, na een tijd 
schrijfverbod, terug pubhceren, wordt 
gehuldigd en erkend als een der 
voornaamste Duitse auteurs van deze 
eeuw, die een belangrijke plaats be
kleedt in de wereldliteratuur : zijn 
werk werd in vele talen vertaald. 

Bij het Ernst Klett-Verlag te Stut t 
gart verschijnt thans het verzameld 
werk van Ernst Jünger. Een weder-
uitgave drong zich op, vooral voor het 
werk uit de vooroorlogse periode, dat 
meestal niet meer verkrijgbaar was. 
(Sommigen onder ons hebben nog 
wel een oud editie van «In Stahlge-
wi t tem» of «Auf den Marmorklip-
pen » o.m in de handige Tauchnitz-
uitgave, ofwel het tijdens de oorlog 
onder de dekmantel verspreide ge
schrift « Der Friede » of nog de ou
de nummers van het tijdschrift van 
Ernst Niekisch «Widerstand» — 
waarin de eerste fragmenten van 
«Das abenteurliche Herz » versche
nen). 

De naoorlogse werken zijn echter 
meestal nog verkrijgbaar en ver
scheidene werden in pocketeditie op 
de markt gelpracht. Deze maand ver
scheen bij de DTV-Taschenbücher 
het tweede deel van « Strahlungen > 
— de eerste bundel kwam vorig jaar 
uit. En bij de Rororo-Taschenbücher 
verschenen «Glaserne Bienen» en 
< Garten und Strassen ». 

« Glaserne Bienen » behoort tot het 
weinige verhalende proza dat Ernst 
Jünger schreef. In al zijn romans en 
verhalen leeft echter de essayist en 
de dagboekauteur voort. Zijn fanta
sie wordt bepaald door een intellek-
tualisme dat in het verhaal niet zo
zeer leven herschept dan wel zijn 
ideeën wil transponeren in een als 

leven gedachte fabel. Om aan de be
grenzing van en de mogelijke ver
warring met het tijdsgebondene te 
ontkomen, projekteert hij daarom de 
uit intellektuele fantasie ontstane, 
ideeëndragende en -illustrerende 
verhalen in het tijdloze, in een my-
tisch-magische wereld van toekomst, 
van geografische en tijdelijke onbe
paaldheid. De allegorie wordt spreek
buis voor hetgeen hij elders, in dag
boek en essay, direkter formuleert. 
En toch nog wordt het verhaal zwaar 
van betekenis en raakt de geïllus
treerde dissertatie. 

In « Glaserne Bienen » wordt het 
konflikt tussen persoonlijkheid en 
techniek, dat een der « leitmotive» 
is van Jüngers denken en werken, op
nieuw behandeld. Jüngers maatschap
pij-opvatting is sedert «Der Arbeiter> 
in zoverre gewijzigd dat een meer 
menselijke toon doorklinkt : Richard, 
de oud-officier, is nog te veel mens, 
te veel geest en hart, om in een ro
bot-wereld te kunnen dienen en hij 
behoudt zichzelf door zich af te ke
ren van de machtsstrijd. 

«Vrees en entoesiasme die men 
ondervindt bij het beschouwen van 
een perfekt mechanisme, zijn het te
gendeel van het behagen dat een 
volmaakt kunstwerk ons verschaft. 
Menselijke volkomenheid en techni
sche perfektie zijn niet te verzoenen. 
De perfektie streeft naar het bere
kenbare, de volmaaktheid naar het 
onberekenbare... ». 

Dit zijn beschouwingen, niet van 
Richard, maar van Jünger zelf, die 
nog In 1956, :^even jaar vroeger, 
schreef « ...das ist der Augenblick in 
welchem die Umdrehung eines Motors 
starker, sinnvoller wird als die Mil-
lionenfache Wiederholung der For-
meln im Gebet...». 

Naast het « leitmotiv » der techniek 
staat dat van het heroïsche, naast de 
fatalistische en kollektivistische 
maatschappijopvatting het individue
le, heroïsche verzet van de man die 
in de strijd der -ismen zichzelf de 

taak van « Beobachter s. toewees, van 
een chronist, en dit met een haast 
dekadente, impressionistische verfij
ning. Zijn oorlogsdagboeken getuigen 
van deze onthechting, van deze koe
le, koudaandoende, soms meedogen-
loos-lijkende opmerkingsgave. In het 
noteren van het detail, van de klein
ste roerselen of gebeurtenissen, in de 
scherpe blik zit er iets van de weten
schapsmens, de zoöloog, de natuur
kundige voor wie fauna en flora in
teressante observatieve-objekten zijn, 
die echter niet tot het gemoed spre
ken. Deze onthechting, deze koele 
wreedheid is slechts schijnbaar : 
Jüngers meeleven breekt door in me
nig woord, in menige zin en dit geeft 
aan de ijzige koelheid een diepe, 
innige glans. 

« Garten und Strassen » is, voor 
wie Jünger kent, een verrijkend ele
ment in de totaliteit van het veel
vuldige en rijke oeuvre. Voor wie 
Jünger niet kent, is het een der bes
te werken om met een auteur in kon-
tak t te treden, die wij zeer dikwijls 
niet kunnen volgen omwille van het 
te sterk beklemtoonde egocentrisme 
van zijn opvattingen, maar die toch 
in de loop der laatste veertig jaren 
een belangrijk aandeel heeft gehad 
in literatuur en geestesleven, zowel 
in Duitsland als elders. 

JJ5. . 

ERNST JÜNGER 

« Garten und Strassen » - Band 494 # 
D.M. 1,90. 

Glaserne Bienen » - Band 385 -
D.M. 1.90. 

Rororo-Taschenbuch-Verlag, Hamburg. 

Voor Vlaanderen : 
Internationale Pers, Cogels, Osyl^i, 
Berchem - Antwerpen, 
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PERS-
SPIEGEL 

De betoging in Luik voor de Voer, 
'« rattachement » van de Voerstreek bij 
Luik, is blijkbaar de ouverture van de 
Wallinganten om hun politiekers en langs 
hen de Belgische regering nog maar eens 
lekker onder Waalse druk te zetten al 
is het dan nog rond zulk hol argument. 
Het zou wel interessant zijn als onze 
lezers het « beschermkomitee » voor die 
manifestatie onder ogen kregen. Leerrijk 
Toor de Waalse eendracht. Naast een 
degelijk artikel van de Gazet van Antwer
pen over de uitgeholde kultuurautonomie, 
het steeds groter wordend rantsoen pers-
Toer over de verkiezingen en de lijst-
samenstellingen. 

La Wallonië 
Wij willen u enkele pareltjes niet ont

houden uit het verslag van dit blad over 
de meeting te Luik waar de liberale 
spreker Van Crombrugge de Voerkwestie 
tot de eerste kwestie in België uitriep. 
Een nieuw 1789 of 1839 is nakend. 

€ Maar men ketent nooit lang degenen 
die de smaak van de vrijheid en van de 
Franse kuituur eens te pakken hebben 
gekregen. Uw woordvoerders zijn nog 
niet in de gevangenis. Maar indien dit 
eens gebeurt en waarom zou dit niet in 
sulk regime, dan moet gij opstaan en 
eens te meer de Bastille bestormen •». 

Het verslag vermeldt niet of men ein
digde met de Marseillaise. 

De Post 
staat even stil bij het spelletje van be

paalde kranten die nagaan wat «modern» 
of «in» is in onze moderne samenleving 
en wat « niet in » of ouderwets is._ Het 
trekt grappig dit « in » en « niet in »-
spel door op de Vlaamse toestanden. 

Dwalen wij ook niet als kinderen in 
de nacht, telkens weer met een voet 
buiten de paadjes van ons conformistisch 
tuintje ? Zoeken ook wij niet vertwijfeld 
naar onze status in hef labyrint van on
geschreven wetten ? 

En dan leven wij nog wel in Vlaan
deren, waar onze voormannen ons dage
lijks confronteren met de messcherpe 
grens tussen « in » en « niet in ». Een 
grens, zo scherp gesneden, dat niemand 
meer weet, aan welke kant we nu eigen
lijk zitten. Om maar iets te noemen : 
het is « in » om per regeringsprogram 
een zetelaanpassing zonder voorwaarden 
en oorlogsschade voor kleine incivieken 
te beloven ; het is « niet in •» om zon 
prosjram dan ook integraal uit te voeren. 
Het is « in » om de Vlaamse vleugel van 
een of andere partij een krachtig woord
je te laten spreken ; het is « niet in » om 
er het geringste gehoor aan te geven. 

Maar dat zijn zaken, die we ons maar 
eerst in mei moeten herinneren. 

Ons Leven 
Wil absoluut « niet in » zijn. Bij be

schouwingen over de verkiezingen zeggen 
a« even wie er moet « in » komen. Dat 
verschilt niet meer zo erg volgens de 
opvattingen, want het loopt van de « fas
cistische » VU tot de kommunisten in 
Antwerpen. Dus meer een kwestie van 
geografie. 

Daarbij komt het er dus op aan, in de 
volgende Kamer» een zo groot mogelijke 

de rode vaan 

A A L S T 

Vrijdag 2 aprü te 20 uur 

Meeting in de zaal « Madeion » 
GROTE MARKT 

Spreker : d rs . M. Coppieters 

I n g a n g vrij - I edereen w«lkom. 

DE GAZET 
Onder de titel « Valse Kultuurautono

mie » klaagt de Gazet scherp het schan
daal aan van de verdeling der kredieten 
voor de jeugd. 

Het ontmaskert het "etiket « autonomie » 
waarmee men sinds enkele jaren de 
Vlamingen poogt te sussen op kultureel 
gebied. 

•Er bestaat in ons land nog geen kul
tuurautonomie. Deze veronderstelt im
mers een autonome instantie, die het 
kultuurbeleid zou regelen en daarvoor 
beschikken moet over eigen inkomsten, 
door haar te verdelen en te gebruiken 
volgens eigen normen. 

In die konstruktie kan het voorkomen, 
dat voor een bepaalde aktiviteit minder 
of meer wordt uitgegeven dan in het 
andere landsgedeelte. Wij kunnen ons 
best voorstellen dat er in Vlaanderen 
dan méér wordt uitgegeven voor jeugd
verenigingen, dan in Wallonië (het tegen
overgestelde van thans...) net zoals ook 
voor gezinssteun in Vlaanderen méér 
geld nodig is, omdat er nu eenmaal bij 
ons méér gezinnen en méér jongeren zijn. 

Maar wij hebben geen kultuurautono
mie, ondanks de oprichting van min of 
meer gescheiden administratieve dien
ste. De staatsstruktuur is en blijft unitair, 
ook op kultureel vlak, en bijgevolg moet 
de verdeling der kredieten ook unitair 
eijn, ongeacht de indirekte erkenning 
van het bestaan van twee landsgedeelten. 

oppositie te bereiken tegen elk antidemo
cratisch ontwerp. Lapidair uitgedrukt 
komt onze stelling dus hierop neer : wij 
stemmen vóór wie-tegen-deze-grondwets
herziening is, voorzover dat niet in strijd 
is met de KVHV-ideologie. Dat wil zeg
gen : voorkeurstemmen (in ieder geval : 
nooit lijststemmen) : 
— op federalistische lijsten : VU, Vlaam
se Demokraten of zelfs KP (voor wie 
daar iets in ziet). Bij deze laatste twee 
formaties speelt de zin voor reële moge
lijkheden : elke federalist in de Kamer 
is er één meer. Prachtig. Maar dan moet 
hij er ook in komen. Het lijkt dan ook 
weinig opportuun buiten Brassel VD te 
stemmen, of buiten Antwerpen KP. 
Bovendien vragen wij ons nogmaals af, 
of die wrijving tussen VU en Vlaamse 
Demokraten («iet intern VU inderdaad) 
niet ultiem kan opgeschort worden. Be
denk, o grote Vlaamse helden aan beide 
zijden, dat men geen Byzantijnse discus
sies houdt over nauwverwante formules, 
terwijl « de vijand voor de muren 
staat >... 

— op « unitaire > lijsten voor kandidaten 
waarvan men mag aannemen dat zij 
tegen zullen stemmen, als voorstanders 
van een al of niet pragmatisch federalis
me, of gewoonweg als eerlijke democra
ten. Of misschien zelfs als consequente 
unitaristen... Ook hierbij een nuttigheids
overweging : een federale voorkeurstem 
op een unitaristische lijst heeft slechts 
waarde voor een kandidaat op een strijd-
plaats. Een voorkeurstem voor een 
« goede » kandidaat die zeker verkozen 
is, versterkt slechts de unitairen op die 
lijst. 

Zal met die « kommunisten te Antwer
pen » wel gediend zijn, maar met de 
redenering van Ons Leven over « de fede
ralisten op unitaire lijsten » lacht het 
blad eens. Geen konkurrentie dus. 

Tenslotte zal, wat het Vlaamse land 
aangaat, met de glimlach worden vast
gesteld dat de Gentse CVP poogt zich 
met de kandidatuur van VVB'er Wilfried 
Martens een flamingantisch alibi te ver
schaffen, zoals de Antwerpse CVP het 
bij de gemeentelijke verkiezingen met 
Raymond Derine deed. Of de Vlaamse 
Volksbeweging uit dat alle» nog kansen 
zal overhouden om een demokratische 
pressure-group te worden. Iaat zich on
dertussen steeds sterker betwijfelen. 

VOORUIT 
Kende blijkbaar dit artikel van Ons 

Leven niet (of toch ?) . Want het specu
leert op « jonge flaminganten » die lano-s 
de VU de CVP zouden verlaten en dan 
onafwendbaar naar de BSP zullen komen. 

« Voor heel wat jonge katolieke Vla
mingen, die belang zijn gaan stellen' in 
de sociaal-ekonomische problemen, is de 
aansluiting bij de Volksunie feiteliik een 
overgang van het CVP-milieu en van het 
katoliek milieu naar het socialisme. Het 
verschijnsel is niet nieuw. Voor heel wat 
jonge mensen uit de katolieke kleinbur
gerlijke en intellektuele kringen waren 
het aktivisme en de frontpartij de eerste 
revolutionaire daad die /ii tegenover 
deze kringen stelden. Honderden hebben, 
na rijp overleg, hun weg gevonden naar 
het socialisme ». 

« Deze ex-nationalisten », wisten niets 
af van de socialistische leer en bewe
ging, tenzii vooroordelen tegen deze laat
ste, die zij van de katolieke school of 
van hun familiekring hadden meegekre
gen. Na hun eerste daad van persoonlijke 
bevrijding — de overgang naar een nieu
we partij, die /;ich als de partij van het 
bevrijdingsnationalisme voorstelt, gaan 
zi; verder doordenken over de politieke 
en sociale problemen. Zij die logisch oor
delen en zich kunnen hoeden tegen het 
fanatieke en blinde nationalisme, komen 
dan ook vaak bij de socialistische bewe
ging terecht... Er voltrekt zich in de 
Vlaamse gewesten tussen de jongere, na
oorlogse generatie van flan^inganten en 
de traditionele, burgerlijk en kleinbur
gerlijk ingestelde taaiflaminganten, een 
duidelijke breuk, die onafwendbaar was 
geworden jlqar de inzichten zozeer ver
schil lend'^waren gebleken. Sommige' 
leden van die jongere generatie zijn 

•_iha»« »eg politiek dakloos. De PVV heeft 
geen schijn van kans bii hen, enkelen -
onder de gelovigen vooral — ondergaan 
de invloed van de kristen-demokratie, 
een aantal voelen zich aangetrokken 
door het socialisme, zelfs zo zij nog de 
stap naar de BSP niet hebben gewaagd ». 

Standaard 
Haalde dit artikel van Vooruit aan 

maar zette er een verklaring naast van 
de Socialistische Jonge Wachten, de 
meest aktieve BSP-jeugdorganisatie, die 
niets meer met de BSP wil te maken heb
ben. Van snelle ontnuchtering gesproken. 

Het buitengewoon kongres van de 
•Tonge Wachten heeft thans in een motie 
de vrees uitgedrukt, dat — onder druk 
van de BSP — de Jonge Wachten voort
aan ook geen rijkstoelagen meer zullen 
ontvangen. 

Om al die redenen heeft het kongres, 
met 86 t h . van de uitgebrachte stemmen, 
besloten dat de Jonge Wachten voortaan 
zullen optreden als een jeugdbeweging, 
die geheel los staat van de BSP. 

In de motivering wordt verklaard dat 
de onverenigbaarheid tussen het lidmaat
schap van de BSP en een leidende funktie 
in de MPW en in La Gauche, waartoe het 
kongres van de BSP in december 1964 
beslist heeft, een rol heeft gespeeld in 
het treffen van het onderhavige besluil. 

De Vlaamse Oudstrijder 
Ziet in een overschouwen van de Bel

gische politiekers opnieuw een gevaar
lijke soort aktief worden « de mannen 
van de ziel van 't kind ». Als VOS met 
het ideaal van « Godsvrede en zelfbe-
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stuur » vindt A.G. dit de meest verwer
pelijke soort politiekers in Vlaanderen. 

Wij hebben reeds gesproken over de 
mannen met de dood in 't hart, over de 
veelbelovers maar nu komt nog een derde 
gevaarlijke kliek, misschien de gevaar
lijkste : de redders van de schone ziel 
van 't kind ! En nu niet lachen a.u.b. en 
niet beweren dat ik droom ; want, wie 
zou nu nog met zo iets durven opnieuw 
beginnen ? Wie zou op zo'n ziekmakende 
manier alweer de godsdienst in de poli
tiek willen sleuren ? Lezen jullie dan de 
Vrije Tribune van de Gazet van Antwer
pen niet ? en hebben jullie daarin dan 
niet gelezen over de kristelijke waarden 
die toch nog altijd moeten verdedigd 
worden ? 

Vroeger waren voor die zielkensredders 
de socialisten het slechtste volk dat op de 
wereld rondloopt, voor de socialisten 
stemmen was zijn ziel aan de duivel ver
kopen, enz., de hele Mechelse catechis
mus kwam bij de stemmenronselarij te 
pas en te onpas. Maar nu ? Wie zegt nu 
tot diezelfde slechterikken • « Kom vrien
den, reik elkaar de hand ! ». 

Het zieltje wordt opgeofferd op 't al
taar van de profijt schenkende politieke 
boel. En waaronj dan toch dit alles ? 
Waarom zouden wij ons nog eens laten 
vangen ? Godsdienst staat boven en bui
ten de politiek en zit op een zeer gevaar
lijke plaats zo de politiek erbij komt. 
Maar waarom nog geloof hechten aan 
die kristelijke valsspelers die zich zelf 
en hun partij als geloofsverdedigers op
werpen ? Vlamingen, oren en ogen open I 
Luisteren we naar hun woorden en 
beoordelen wij daarbij hun daden ! 

W. Luyten. 

Het Vlaams Nationial Jeugdver 
bond nodigt uit : op zondag 28 
maart zaai Concordia Korte 
Nieuwstraat 42 /ontwerpen ver-
klned en onverkleed kmderbal 

Beg n : 15 uur. 
Deuren : 14 uur. 
Een stemmig orkest - wedstrijd, 

dansen voor alle leeftiiden - ver
rassingen - muzikale grappen— 
en clowns! 

U houdt deze aatum toch vri] 
voor uw kinderen en iizelf? 

Bespreek tijdig uw tafel : 
•<9.86 65 

Wij zoeken d r ingend twee jonge 
vrouweli jke bed ienden , goede d a k -
^és^ïo's, tweeta l ig , zo mogel i jk 
Begrippen Dui ts en Engels , werk
zaam en ordelijk, Vijfdagenweek. 
Schrif te l i jk a a n b i e d e n ad res b lad 
onde r NEC-24. 

Strijdkaarten 
Stuur ons, onder gesloten omslag, 
een bankbriefje van 20 fr (Volks
unie, M. Lemonnierlaan 82 Brussel 
1), of stort 20 fr op onze postreke
ning, n' 1476.97. Volksunie, Brussel, 
en U ontvangt 
24 p r a c h t i g e Vlaamse s t r i j d k a a r 
ten , in 2 -k leu rendruk . 
Met het oog op de komende harde 
strijd : voor uw briefwisseling, f eest-
wensen, enz., gebruik uitsluitend 
Vlaamse strijdkaarten l 
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DE VOLKSUNK 

BEWEGINGSLEYEN 
"U 

De gekende c flamingant », 
Nederlander prof. P.C. Paarde-
kooper hield kort geleden een 
vijftal lezingen voor de KRO. 
Twee ervan werden door de dl-
rektie van de KRO verboden 
voor uitzending. 
Deze lezingen werden gebun
deld (ook de niet uitgezon
den!) in een boekje getiteld 
« De Vlamingenhut van Oom. 
Tom ». 
Door storting van 30 fr. op 
postrekening 8865.23 van B. 
Degryse, Berchem. bekomt U 
per kerende post een eksem-
plaar. Meerdere eksemplaren 
zijn te verkrijgen aan vermin
derde prijs : J. Van Rijswijckl. 
62, Antwerpen. 

ANTWERPEN 

EDEGEM 

De begroting is er door : meer
derheid tegen minderheid. De CVP, 
met haar 39,5 % der stemmen in 
oktober j.1., heeft ons haar begro
ting opgedrongen met als geschenk 
500.000 fr. nieuwe belastingen. 

Onze veikozene L. van Hiilfelen 
heeft met talrijke argumenten be
wezen dat begroting en belastin
gen a,«)ciaal zijn opgevat en voor
al ten nadele vallen van de gro
te gezinnen, welke samen meer 
dan de helft der bevolking uitma
ken. Bij gebrek aan tegenbewijzen 
heeft het CVP-coUege dit niet 
weerlegd, zelfs niet eens beant
woord I 

Onze tweede verkozene J. De 
Boel vroeg om inlichtingen over 
bijna 400.000 fr. voorzien sedert 
ruim 2 jaar voor de aankoop van 
kunstwerken en welke plots niet 
meer terug te vinden zijn in de 
begroting! 

HOBOKEN 
Werf tocht 

Nu het uur der waarheid na
dert, is het absoluut noodzakelijk 
dat wij enkele weken achter el
kaar een werftocht in onze ge
meente houden. 

Hiervoor is echter een stevige 
ploeg vereist. Voor de maand april 
werden drie zaterdagnamiddag-
uitstapjes gepland. Op 10 april; 
Hoboken-centrum; op 17 april : 
richting gasthuis; op 24 april : 
blok Steynstr., Krugersr., Ant. 
werpses teenweg. 

Wij verzamelen telkens aan lo
kaal Breughel, Kioskplaats 84, te 
13 uur 30. 

Mogen wij voor die zaterdagen 
alle jonge mensen van 15 tot 80 
jaar verwachten? 
In memoriam. 

Op dinsdag 16 maart overleed 
bij een smartelijk ongeval in de 
Scheldetunnei dhr Alfons Marcelo, 
uitbater van het lokaal « Brue
ghel ». 

Vanaf het eerste ogenblik ver
klaarde hij zich bereid, zijn lo
kaal ter beschikking te stellen voor 
onze vergaderingen en feesten. 
Daarom zijn wi' er van overtuigd . 
dat Fons, als joviaal en geestig 
slmpatizant, steeds een waardige 
plaats in onze herinnering zal be
houden 

Wij bieden zijn echtgenote, 
dochter en familie onze oprechte 
deelneming aan. 

HOVE 
Vrijdag 2 april 1965 te 20 uur 

30 spreekt namens 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 yan debat, vindt plaats in 
het lokaal « Reinaert », Mortsel-
se steenweg 21, Hove. 

KONTICH 
Op zaterdag 3 t^ril vindt te 

Kontich het lentebal van de 
Vlaamse Kring plaats. Dit bal be
gint te 20 uur in de zaai « Alca
zar >> Mechelsesteenweg 22. Allen 
op postl 

LIEB 
Dat het arr. Mechelen ook 

«cheip staat om de verkiraii^s-
Btrijid in te zetten bewees de ver
gadering van het coördlnatiekoml-
tee voor de propagandawerking 
onder leiding van Edgard Bou-
wens. 

Ondertussen draalt het LiMSe 
centraal sekretariaat reeds op vol
le toeren. 

MECHELEN 
Woensdag 31 maart te 20 uur : 

speciale voorstelling in het Me-
chels Miniatuurteater voor de 
Volksimie. Opgevoerd wordt : «Een 
poppenhuis» door H. Ibsen. Regie: 
Mare Leemans. 

Inleidende toespraak : ir. O. Re^ 
nard, gemeenteraadslid. 
Autokaravaan. 

Op zaterdag 3 april, grote auto
karavaan. Tegen de Grondwets
herziening, voor het federalisme. 

Te 14 uur samenkomst te Me
chelen Op de Wollemarkt achter 
de katedraal. 

Alle afdelingen van het arron
dissement worden uitgenodigd, hun 
mensen aan te sporen om deel te 
nemen. De karavaan trekt door 
het volledige gewest. 

Nu meer dan ooit : de Volks
unie vooruit! 

Op de voltallig vergaderde arr. 
raad van Mechelen werd overge
gaan tot de aanduiding van 
Wim Jorissen als eerste kandidaat 
voor de kamerverkiezingen van 
mei. Ludo Sels werd aanvaard als 
eerste kandidaat voor arr. Meche
len voor te dragen aan het hoofd
bestuur. 

BRABANT 

LIEDEKERKE 
Voor een talrijk oi^ekomen 

schare simpatizanten spraken za
terdag 20 maart de heren Van der 
Eist, Van Overstraeten en Van 
Malderen. 

Er werd klare wijn geschonken 
en er werden richtlijnen gegeven 
voor de verdere strijd die zijn be
kroning moet vinden in het resul
taat bij de komende verkiezingen. 

Hoe groot de geestdrift was, be
wijst het feit dat een geldinzame
ling onder de aanwezigen ongeveer 
di'iedu'zend frank opbracht voor 
het verkiezingsfonds Brussel. 

Het startsein is nu gegeven. De 
geestdrift zal niet meer luwen. Wij 
bundelen nu alle krachten samen 
voor een grootscheepse propagan
da in de streek. Daai-voor rekenen 
wij op ieders medewerking. 

LEUVEN VFS 
Hoogtepunt van dit werkjaar 

wordt onze avond, waarop drs. 
Maurits Coppieters komt spreken 
over « Vlaams Nationale strijd ir 
hedendaags perspektief ». 

Deze avond zal doorgaan in 
« Crista! », Parijsstraat 12, op 
donderdag i april. 

Elke idealist wordt vriendelijk 
uitgenodigd! 

VILVOORDE 
"Vrijdag 9 april 1965 in de zaal 

« De Witte Leeuw », Grote Markt 
te Vilvoorde : massale Volksunie
meeting. 

Sprekers : Mr P. Van der Eist, 
dr. Vic Anciaux, drs. Wim Joris
sen. 

Allen daarheen! 

LIMBURG 

OVEEPELT 

Sedert onze verkozene, René 
Evers, zijn intrede deed in de ge
meenteraad. Is er heel wat veran
derd, In de raadzaal, waar tot 
voor nieuwjaar hoofdzakeUjk ge
knikt en weinig gezegd werd, 
spreekt onze vriend thans namens 
de oppositie stoute taal in het be
lang van de Inwoners. Het aantal 
belangstellenden sehommelt van 
100 tot 200, waar dit vroeger 3 tot 
S bedroeg. Zonder blad voor de 
mond te nemen, kordaat en zelf
zeker worden door onze vriend de 
wantoestanden aangeklaagd en 
goede voorstellen ingediend, zulks 
met algemene instemming van de 
bevolking. 

Dit belooft voor de a.s. parle-
• mentsverkiezingenl 

BLEN-HEPPENEERX 

Enkele propagandisten van Maas
eik deelden hier pamfletten uit. 
Bijzonder in Elen waren de reak-
ties onverdeeld gunstig. 

HASSELT - ST. TRUIDEN 

De verkiezingskampagne zal in 
het arrondissement Hasselt . St. 
Truiden Ingezet worden op zater
dag 10 april met een grootscheep
se autokaravaan die eindigt te 
Hasselt met een volksmeeting. 

Iedereen doet er goed aan, 
reeds van nu af zaterdagnamid
dag 10 april vrij te houden en be
slist mee te rijden in de autoka
ravaan. Een goede start zal zon
der twijfel bijdragen tot het suc
ces van de verkiezingen zelf. Na
dere inlichtingen worden hierover 
nog verstrekt. 

OOST-YLAANDEREN 

AALST 
Kolportageploegr. 

18 man, gesteimd door een mi-
krowagen, behaalden in Herzele, 
Hillegem en Borsbeke (9.0OO in
woners) een verrassend resultaat: 
401 verkochte bladen. 

In twee gemeenten werden pam-
fletten uitgedeeld. 

Opnieuw veel belangstelling en 
1030 fr. spontane steun. 

Wij doen een zeer dringende 
oproep tot gelegenheidskolpor-
teurs om in de komende weken 
nu en dan eens bij te springen. 
Wij willen voor de verkiezingen 
nog alle gemeenten van ons .ar
rondissement bezoeken, maar ie
dere zondag komen we handen en 
tijd te kort om deze gemeenten 
volledig te bestrijken. 

Dit week-end wordt een specia
le inspanning gevraagd. 

Zaterdag 27 maart : autokara
vaan naar Burst waar om 15 uur 
een kolportage plaats heeft als 
propaganda voor de meeting 
's avonds met drs. Coppieters. 

Samenkomst om 14 uur in « De 
Vriendschap » of om 15 uur aan 
de kerk van Burst. 

Zondag 28 maart gaat de tocht 
naar Idegem, Schendelbeke. Voor
de en Appelterre-Eichem. 

Verzamelen om 8 uur 45 in « De 
Vriendschap » of om 9 uxu: 30 aan 
« De Kalvaar » te Voorde. 

DENDERHOÜTEM 
Op 3 april richt de plaatselijke 

afdeling haar jaarlijks bal in. De 
Denderstreek houdt deze avond ze
ker vrij. Wij beloofden 25.000 fr. 
aan het arrondissementsverkie-
zingsfonds. D zult zeker uw steen
tje bijdragen, om dikke kanon-

FINANCIËLE DECENTRALISATIE 
P.C.R 142 

DIENST DER 
BANKTHEKS 

BANK LAUWERS N.V. 

1 Leopoldstraat 
M E C H E L E N 

P.C.R. 52.54 
DIENST DER CREDIETEN 

ACREDIFINA 8e 
BANK LAUWERS 

1 Leopoldstraat 
M E C H E L E N 

P.C.R. 244 
DIENST DER 

BANKDEPOSITOS 

BANK LAUWERS N.V. 
1 Leopoldstraat 
M E C H E L E N 

NV OOK IN HET ENGELS 

Hebt U vrienden In Engeland, Schotland of de V.S.? Fa
milie? Karrespondeert U misschien met Iemand uit Engelsta
lige landen? Of hebt U een Engelstalige pen-vriend, waar ook 
ter wereld? Hoe dan ook, u zult hen zeker aangenaam ver
rassen met een eksemplaar van « The flemish in today's Eu-
rope », de geUlustreerde Engelse versie van de reeds uitver
kochte brosjure « Plandern, die Niederlande, Europa « van het 
Studie- en Dokumentatiecentrum van de Volksimie arr. Aalst. 
Voorwoord van dr. R. van Leemputten. 

De prijs : 20 fr. voor 5 eksemplaren. Het bedrag te sturen 
aan, te storten of over te schrijven op postrek. nr. 9147.64 van 
Willy Oobbaut, Bellaertstraat 93, Lede. 

ballen op onze tegenstrevers te 
kunnen afschieten. Wellicht wordt 
het een eerste Volksunleburge-
meestersbal der provincie. 

EREMBODEGEM 
De afdelingen Erembodegem en 

Terjoden delen mee dat, in het 
•kader van het sociaal dienstbe
toon, twee bijaondere zitdagen ge
houden zuUen worden voor het in
vullen der belastingsaangiften, 
zondag 28 maart in de parochie
zaal van Terjoden en zondag 4 
april in de zaal « Animo », Leu-
vestraat te Erembodegem. 

Telkens van 9 uur 30 tot 12 uur. 
Aan deze zitdagen verlenen on

ze gemeenteraadsleden, de heren 
A. De Kerpel en L. D'Hondt, en 
de heer O. De Rauw, fiscaal raad
gever hun medewerking. 

HEBZELE 
Op 19 maart had te Burst de 

eerste kantonnale vergadering 
plaats met het oog op het voeren 
van de kiesstrijd. Zij werd zeer 
druk bijgewoond. Ons kanton is 
paraat en er zullen deze maal 
geen blanke vlekken meer zijn. 

HAALTERT-KERKSKEN 
De Volksunie zet de kiesstrijd 

in te Haaltert. 
Dinsdag 30 maart om 20 uur in 

het lokaal « De Walput », Brul, 
grote meeting met Dr Van Leem
putten en Toon Van Overstrae
ten. 

Iedereen op post om zich de 
eerste kiesstrijd-vitaminen te la
ten toedienen. 

WEST-VLAANDEREN 

BBl-iGE 
Van het verkiezingsfront. 

Men zal het ons niet kwalijk 
nemen als de namen van de kan
didaten voorlopig in het ongewis
se blijveiL Bepaalde « demokrati-
sche » (!) kringen maken er im
mers een gewoonte van onze men
sen onder druk te doen stellen of 
automatisch op dezelfde gemeen
ten zgn. « Vlaamsgezinde » blik
semafleiders te ronselen. In het 
arr. Brugge zullen de lijsten in 
ieder geval volledig zijn en zulks 
voor het eerst sinds 1945! 
Financiële mobilisatie. 

Vanaf heden zijn propagandis
ten en bestuursleden op de baan 
om langs de huisbezoeken het 
verkiezingsfonds . te spijzen. We 
hopen dat U hen gul zult ontha
len en dat uw bijdrage van aard 
zal zijn om de propaganda flink 
vooruit te helpen. Voor vrijwillige 
giften kunt U altijd bij onze be
stuursleden terecht. 
Kolportages. 

Sinds 21 maart zijn de zondag
se kolportages herbegonnen; wie 
z'n medewerking heeft toegezegd, 

•mag zijn woord niet opeten en 
weze aanwezig op de Burg te 
Brugge (aanvang 9 uur op zon
dag 28 maart en volgende zondar 
gen 4 en 11 april a.s.). 

ASSEBROEK 
Het bestuur van afd.-voorzitter 

Mare De Vriese heeft de alranne-
mentenslag flink doorgevoerd; 

daarmee bewees de afd, Assebroek 
een van de bloeiendste te zijn in 
het arr. Bru^e. 

De inwoners dezer gemeente 
hebben trouwens in de plaatselijke 
pers kunnen lezen dat het nieuw 
gekozen gemeenteraadslid R. Rey-
naert de oppositie-taak resoluut 
en optx)uwend vervult. 

MARIAKERKE 
Het is een dringende noodzaak, 

in het vooruitzicht van de komen
de verkiezingen, een ernstige en 
dynamische kern van mensen sa
men te brengen. Allen die iets 
kunnen doen voor de overwinning 
van de Vlaams nationale gedach
te, kunnen zich in verbinding .stel
len met J. Anthonis, 26 Pr. Elisa-
bethstraat. 

ST KRUIS 
Ondanks de ongunstige weerjv 

omstandigheden werd hier op 21 
maart 11. met een bepei-kte ploeg 
gekolporteerd. De verkoop leverde 
toch nog ca. 100 nrs op; daarmee 
moet voor het verruimde afd. be. 
stuur bewezen zijn dat de huis
bezoeken duchtig mogen aange
pakt. 

TORHOUT 
Op initiatief van Rik Decan ver

scheen het zgn. « witboek » over 
de verwezenlijkingen van de « gro
te » partijen. Bestellingen p-a 
Kortemarkstr. 39, Torhout. 

zoekertjes 
Te koop : auto Austin. Diesd 

64. Slechts 20.000 km. Tel : 03-
334346. 

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

Schrijven Pu-ma « Veros ». SRv 
tionstraat 35, Tielt (W.VL). 

Algemene elektriciteit — Instal
latie — Veranderingen — Herste
lingen — Tel. 27.85.99 - Brussel 3. 

Jong meisje of weduwe gevraagd 
om in mei-j uni gezin met vier 
kinderen naar zee te vergezellen. 
Schrijven K.D., bureel blad. 

Wie kan een beproefde nat. fa
milie met 10 kinderen uit de nood 
helpen door het schenken van een 
nog bruikbaar gasvuur (Butagaaï. 
Ook geldelijke steun wordt gaar
ne aanvaard om eventueel een ok-
kasie-vuur aan te kopen Zich wen
den tot bemiddelaar : teL 02-
52.19.09. 

Houder diploma Latijns-Griekse 
humaniora, 30 jaar, volstrekt twee
talig met kennis van Engels en 
Duits ervai'en in omgang met pu
bliek. Zoekt een aangepaste be
trekking in de streek Mechelen, 
Antwerpen of Brussel. 

Schrijven : W. Jorissen, Beet-
hovenstraat 16, Brussel 7. 

Gevraagd : tandarts voor omg^ 
ving Antwerpen, 3 x per week, 
uren overeen te komen. Voor af
spraak telefoneer 03-536104 tussen 
12 en 13 uur. 

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

EEN VERTEGENWOORDIGER 
voor het plaatsen van haar uitgifte van 

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

KONTICH 

Groot lentebal. 
Op zaterdag 3 april wordt door 

de Vlaamse Kring liet jaarlijks 
groot lentebaJ gehouden m de 
Zaal van het Vlaams Huis Alca-
Bar, Mechelsesteenweg 22. 

Het orkest De Accordona's no
digen ten dans vanaf 20 uur 30. 
Toegang 20 fr. 

Al onze leden en sympatlsanten 
worden ten zeerste op dit bal ver
wacht. Vooral de tombola die t i j 
dens dit bal gehouden wordt zou 
zeer flink moeten gesteund wor
den. Prijzen voor deze tombcda 
worden met veel dank aanvaardt 
in het lokaal Alcazar. 
Kiesfonds, 

Sinds enige weken hangen in 
Kontich de eerste aanplakbrieven 
met de blinddoeken die men de 
Vlamingen bij de volgende parle
mentsverkiezingen wil omdoen. 

Om een doeltreffende propagan
da te kunnen voeren zullen de 
kernleden zich met inschrijvings
boekjes bij <Hize sympatisanten 
aanbieden. Spaar nu reeds enkele 
briefjes op zij, want zonder uw 
steun kunnen onze propagandis
ten niet verder. 

De ganse kiesstrijd Is reeds ge
pland, pamfletten en plaktarieven 
zijn besteld, borden worden opge
schilderd en het noodzakehjke ma
teriaal verzameld. Oiffie mannen 
s taan klaar. 

Vlamingen, nu alle hens aan 
dek. Vlaanderen eerst is nu de 
leuze. 
Huwelijk. 

Op zaterdag 10 april te H our 
t rerdt onze vriend Johan Bogaerts 
in het huwelijk met Mejuffer Mar
leen Torfs. Hartelijke gelukwen
sen. 
Geboorten. ' 

In het Vlaamse gezin van Al-
fons Balus-Verslrepen werd een 
vierde kindje geboren op 15.3.65. 

Koenraad werd de naam van de
ze nieuwe kleinzoon van de vriend 
Gust Balus. 

Ook in het Jonge gezin van on
ze strijdmakker Karel Lowagie-
Stas kwam de ooievaar op bezoek. 
Een eerste kerlinneke Kristine-
Maria werd hier afgeleverd. 

Proficiat aan beide gelukkige 
ouders 

HOBOKEN 

Op zaterdag 3 april 1965. Volks-
«nie-bal ter gelegenheid van Half-
vasten - verkleed en onverkleed. 
Dit begint te 20 uur in de' zaal 
Breugel, Kioskplaats 84 te Hobo-
ken. 

Het orkest The Raindrops 
speelt ten dans Er zijn verrassin
gen en waardevolle jKijzen 

Wie Volksunie-vrienden en sym-
palisanten van het Antwerpse 
worden er verwacht. Allen op post 
dus. 

SCHILDEHALLE 

Onze .«naandelijkse leden- en 
svTpati.santenvcrgadermg van 19 
maar t H. was een waar festijn. 
Na een korte Spieekbeurt door 
St i? Vermeire van « Europa één » 
volgde een debet waaraan ieder
een deeinam Er werd zo fel ge-
debatecrd dat niemand aan het 
Hur daicht. Zo gaat dat met Vla-
amo? n oud«r elkaar. 

SiWMiarfr oproep 
Wie on'- wil steunen in onze 

k esstrijd stort op rekening Volks-
tin o- 815 Kredietbank Schilde. 

W'e ons liever thuis ontvangt, 
n 1 .rt voeling met de verantwoor-
öel ' jke voor propaganda : Lode 
Verhoeven. Lfefkcnshoefc 23, Halle. 
Tel. 79&124 

m\nm 
ANOEKLECHT 

De Ketjes he&ben WJ him <yp-
trecüen op 14 n m a n een Oiiik ap
plaus geoogst! 

Hun nummers vielen in de 
smaak van het publiek We ver
wachten ze volgend jaar opnieuw. 

Proficiat ook voor de vriende
lijke juffrouw die befeidwilEg 
kwam voordragen. 

De tombola met talrijke prijzen 
was een sueces en vertüoogde nog 
de o5!g3wekthe d. 

Dat het samemziJTi le-sendig ver-
hep. belooft voor de toekomst. 

BRUSSEL 
Werftochten - eerste nitslag«n. 

Drie zondagen achter elkaar 
zijn onze propagandisten op de 
baan geweest in Halle, Grimber
gen, Malderen, Gooik, Sint Kwin-
tens-Lennifc en O.L. Vrouw-Lom
beek om in elk dezer gemeente te 
ondervinden met welke vi-eugde de 
Vlaamsgezinden vaststellen dat de 
Volksunie in ons arrondissemait 
terug de s t raat opkomt. Het aan
ta l deelnemers vooral is een be
wijs dat het vertrouwen zeer groot 
is gebleven en dat de komende 
verkiezingsstrijd niet zo mak aal 
zijn als de kleurpers ons wil voor
spiegelen : in Gooik bv. zwermde 
op zondag 21 maar t een ploeg van 
23 man in alle rictotingen de stra
ten op! 

Het onthaal bij de mensen 
spreekt boekdelen en bewijst dat 
bij de komende verkiezingen mag 
gerekend worden op een veel gro
tere stemmenaanwinst dan in 
1961. Inderdaad : verleden zondag 
werden in Gooik en omliggende 
280 bladen verkocht (113 in 1962 
met een even sterke ploeg). 
Vfrtgende werftocht. 

Op zondag 28 maart komt een 
andere hoek van het Pajottenland 
(Pamel) en omliggende ofte Roes-
daal) aan de beurt 

Bijeenkomst op volgende plaat>-
sen en uren ; 8 uur 45 achter de 
Vlaamse Schouwburg rtjakenstr.); 
9 uur a a n de Prins van Luiklaan; 
9 Uur 15 aan het tramstation (Mu-
zeum) te Schepdaal; 9 uur 3lO aan 
de kerk van Pamel of in ons lo
kaal « Bij Chris » in dezeUde ge
meente. 

Er wordt ditmaal niet enkel ge
rekend op de 23 getrouwen, die 
aanwezig wai-en in Gooik, maar ook 
op andere medewerkers, die bij 
de opbouw van onze glansrijke 
overwinning van 23 mei e.k. wü-
len betrokken ZIJKL 

SCHAARBEEK - EVERE - SENT-
JOOST 

Met welk vertrouwen de uitslag 
van de komende verkiezingen in 
het Brusselse mag tegemoet ge
zien worden werd op overdtiidelijke 
wijze bewezen op de ledenverga
dering, welke op 18 maar t gehou
den werd in Schaarbeek. Nog voor 
het (rfficiéle aanvangsuur strocmi-
den de belangstellenden het lo
kaal binnen. Propagandaleider T. 
Van Overstraeten en volksverte
genwoordiger Van der Eist glun
derden dan ook, terwijl ze voor 
een bomvolle zaal uitleg verschaf
ten over de geest van begrip, wel
ke door de parti j betoond werd bij 
de onderhandelingrn over de front-
vorming en over het belang van 
de komende verkiezingen. 

Het sukses van deze vergadering 
werd bezegeld door de spontane 
inschrüving van 29 leden en de 
inzameling van 2000 fr. voor het 
verkiezingsfonds. 

Het arrondissementsbesli'-Ur Brus
sel kreeg met deze vergadering 
het bewijs dat het gerust een gro
te zaal raag huren voor een alge
mene verkiezingsmeetfng in de 
hoofdstad. 

LIMBURG 

LIMBURG 
Prov. Kaderdas . 

Heden, 27 maart , gaat te Has
selt een provinciale kaderrtag door. 

s Namiddags wordt in café 
« Continental », Gr-ote Markt, een 
studiebijeenkomst gehouden voor 
alle bestuiU'S- en kaderleden die 
een verantwoordelijkheid dragen 
voor de organizatie van de aJs. 
verkiezingen. 

Toon Van Overstraeten zal de 
praktische zijde belichten. 

Het is overbodig om op het be
lang van deze voorlichtmg.sbijeen-
faanst te wijzen. We verwachten 
dan ook elk kaderlid. Aanvang : 
15 aur m 

Hedenavond gaat dan m hotel 
« Warson », Bampslaan 33 te Ha», 
selt een provinciale propaganda-
vergadering door, die de aanloop 
wordt van de verkiezingsstrijd. 

HiervoM- worden niet alleen de 
kaderleden van de nam'ddagver-
gadering uitgenodigd, maar ook 
alle gewone leden, sympatisanten 
en belangstellenden. 

Deze bijeenkomst s taat in het 
teken van de aktie tegen de gren-
delgrondwet, waartegen trouwens 
de hele kiesstrijd zal gevoerd wor
den. 

SiHïfcers : Wim Jorisssn, alg. 
seki'etaris; Joris Degraeve, pi'ov. 

voorzitter: Clem Colemont, pro-
vmciaal sekretari». 

OOST-VLAANDEREN 

A.41ST 
Finaneiële mobthsatle. 

Stuur ons dringend uw bij-
ge voor de strijd Wij zijn geen 
parti j van miljonairs en wij kun
nen niet gaan putten in de kas
sen van grote sociale organiza-
ties 

U kunt storten op jcr nr 398.60 
van de Ki-edietbank Aalst, met 
vermelding : voor rekrnmg 15 900 
van het Financieel Komitee Ar
rondissement Aalst. 

Kleinere bijdragen tn gesloten 
(xrslag zijn welkom bij de sekre-
t a n s van de werkgroep financies. 
A. Van der Burght Geeraards-
bergspsteenweg 3. Erembodegem-
Terjoden. 

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

ÖENDERMONDE 
Zondag 28 maar t gaat de laat

ste arr. kolportage voor de verkie
zingen door te Moerzeke. Elke af
deling uit het arr. B&oet h e t als 
een plicht zien vertegenwoordigd 
te zijn op deze j ropaganda tocht. 
Het moet een daverend succes 
worden öm ook In deze hoek van 
ons arr. de Volksunie een vaste bo
dem te bezorgen. We komen om 9 
uur 30 aan de kerk te Moerzeke 
samen. 

Degenen die dit wensen worden 
onderweg dioor de kolpoirtagewa-
gen opgenomen. 

DENDERLEEtJW 
Naar de arrondissementele mee
ting te Aalst. 

Alle propagandisten, bestuurs
leden, .simpatisanten en ieder die 
iets voelt voor de Volksunie, ver
wachten we op de openingsmee
ting te Aalst op vrijdag 2 april. 
De vrienden die over geen vervoer 
beschikken komen te 20 uur sa-
m ^ i i n De Klok, van waaruit we 
dan gezamenlijk vertrekken. 

Deze eerste meeting van de kies
strijd moet en zal slagen. Daarom 
moet iedereen die enigszins kan 
mee naar Aalst. 
Financiële mobilisatie. 

Dezer dagen zuUen de leden, 
abonnenten en sommige Volksunie-
vrienden een omslag ontvangen 
met het verzoek er hun bijdragen 
te steken. IDeze omslagen zullen 

ten hui7.e afgehaald worden. We 
rekenen vast op de milde snt un 
van al onze v r>nd n. 

Uw steun hetobi'n w,-' ixcoo^bna-
dig. De aan.staTnde verkiezingen 
z j n ' van be..lis ende betek?ins 
voor d? toekomst van het Vlaam
se volk. 

Daarom g'^en gepraat, maar een 
daad : steun. 

Een d"U'le"ize respn be°'"le'^'de 
ons npvr Maldegem. waar wii in 
SR'T^erwrkng met de kolowtagre-
plo"g v.vn het Meetjesli^nd een 
mass 1.werftocht badden belegd op 
14.319%. Van prrondisj^mpnteie 
kant ontvingen w'j de steun van 
twee rad'owageTis. terwijl e-̂ n 20-
tal ko'oorteurs het Wad van huis 
tot huis aanbod n 

Wil konden bog 'n OD een s u c c s 
van 'lit v r k o c b t p numtr-ers O^k 
w rd "eldel ike f^t^un raitvangen. 
Van deze gelegenheid werd ge-
br i rk gemaakt, om vaste kont.!5kt-n 
te leggen teneinde te Mfilde^iïl 
een meeting te b'-leegen. Geduren
de d" kolportage werden eveneens 
een 2 000 pamfletten versnreid. 

De week daarop vond onze kol
portage plaats in de gemeenten 
Lembeke Kaprijke en Oost-E^klo. 
Alhoewel de wee'-somstündish'den 
zeer slecht waren, slaagden wij er 
toch m 191 nummers a a n de man 
te brengen. 
KolportagfS. 

Onze volgendp zaterdagnamiddag-
kolnortage heeft plaats op 27 3 65. 

Verzameling aan de Roeland om 
3 uur. 

Daarna volgt onze massale werf. 
tocht in de stad G-nt op ztmdag 
4.4 1965. 

Gezien de uitgestrektheid van 
de stad en het groot aantal inwo
ners, moeten wij het kapitaal be
lang van deze kolportage niet ver
der «nderstrepen. 

Wii doen aan alle bereidwilligen 
nogmaals een warme oproep, om 
aan deze kolnortag» deel te ne
men Vergadering ann de « Roe
land » om 9 uur 30. 

WEST-VLAANDEREN 
OOSTENDE 

Op zondag 2 mei a.s. te 15 uur 
vindt tn het overdekte sportcen
trum te Oostende (Koningiime-
laan) liet provinciaal zangfeest 
van het ANZ plaats. 

Dit zangfeest, dat onder de re-
gie van Remi van Dujm groots en 
modern wordt opgt=zet, vraagt de 
belangstelling en de medewerking 
van alle West-Vlamingen om aan 
de kust en zeker te Oostende ge
tuigenis te geven voor alles wat 

DEZE WEEK OP UW SGHE 
ZONDAG 
11.00 : H. Mia — 15.00 : De PUnt-
stones (74e afl.) — 15.25 : Stede
lijke expansie in de Zes Documen
taire film — 16.55 : Gevleugelde 
boodsciiappers, avonturenfilm voor 
de jeugd — 16 45 : Dansen. Repor
tage van bet salondansen voor lief
hebbers — 18.25 • Sportuitslagen — 
i8.a0 ; Klem klem kleuterlse — 
18.50 : De kinderen van de Zout-
kreek ; MeJker heett geUik (12e en 
laatste afl ) — 19.15 : Disneyland 
— 19.55 : Weerbericht — 20.00 : 
TV-nieuws — 20.15 : Spoi tweekend 

20 45 : Als het ie tnd is, spel 
door Paul Osbom — 22 10 : BtoUy-
v/ood en zijn sterren. 6e atl : Hoe 
wordt men gaugster of de geschie
denis van de gaing&terfilm — 22.35 : 
TV-nieuwB. 

MAANDAG 
19.00 : Zandmannetje — 19.05 : 
Internationaal jeugdma^azine — 
19 25 : Tlenerklainfeen — 19 55 : De 
Vi'efuiian — 20.00 : TV-nieuws — 
2030- .- OntwaaiKt en jubelt, ver-
fitaid tv-spel vati Tlieodor Greadler 
— 22.00 : Taptoe. Optreden van 
hï-t Trio Bóriipr — 2-J 25 : TV-

DINSDAG 
18.45 : Teletaalles : Frans. 23e les : 
Napoléon — 19.(KI : Zandmannetje 
— 19.05 : Tiid voor u — 19.30 : De 
Pllntstones. 75e afl. : Meld gevraagd 
— 19.55 : Hier spreekt men Neder
lands — 19.59 : WTeerberlcbt — 
20.00 : TV-nieuws — 20.25 : Bonan
za — 21.15 : Panorama — 22.00 : 
gedachte en actie — 22.30 : TV-
Gastprogramma. De socialistische 
gedachte en actie — 22.30 : TV-
nieuws. 

WOENSDAG 
17.00 : Televisum — 18 00 : Jeugis-
televisie — 19.00 : Zandmannetje 
— 19.05 : Bichard Leeuwehart : De 
alchimist (11e all.) — 19.30 : Te 
voet door Vlaanderen : Dlksmuide, 
Torhout, Oostkamp en Brugge — 
19.55 : De Weerman — 20.00 : TV-
nieuws — 20.25 : Het geluk vliegt, 
toeristische quiz — 21.10 : Van 

« bassengwerker » tot havenarbei
der — 22.00 : Los de Lorca. Optre
den van deze Spaanse dansgroep — 
22.15 : Zoeklicht — 22.35 : TV-
nieuws. 

DONDERDAG 
19 00 : Zandmannetje — 19 05 : 
De vijf sleutels tot de schat : Het 
geheim van de geweitak (2e afl.) — 
19 20 : Arena — 19.55 : Hier spreekt 
men Nederlands — 19.59 : Weerbe
richt — 20.00 : TV-nieuws — 20.25 : 
Grensincident, eenakter van Pranz 
Theodor Csokor — 20.55 : Optreden 
van de vocale groep « The Swingle 
Singers > — 21.10 : Première-Maga
zine — 22.00 : Penelope — 22.30 : 
Ballet, door het Nederlands Dans
theater o.l.v. Hans van Manen — 
22.50 : TV-nieuws. 

VRIJDAG 
18.45 : Teletaalles : Frans 24e les : 
Que pensez-vous de Napoléon ? •— 
19 00 ; Zandmannetje — 19.05 : 
De wereld is klein. Uitstervende 
Afrikaanse fauna : De Nationale 
Parken — 19.30 : Tienerklanken — 
19.55 : De Weerman — 20.00 ; TV-
nieuws — 20.25 : Speelfilm : Mag
gie, komedie van Alexander Macken-
drick met Paul Douglas — 21.50 : 
TV-nleuws — 22.00 : Le Rosslgnol, 
opera van Igor Strawinr'ty. 

ZATERDAG 
lO.OO : Jonger dan je denkt I — 
10.30 : Volksuniversiteit — 15.30 : 
Biljarten. Rechtstreekse reportage 
van een gedeelte van het wereld
kampioenschap (pentatlon) gehou
den in het Antwerpse Sportpaleis 
- 17.10 : Tienerklanken —- 17.45 : 
Schooltelevisie — 18.55 : Zandman
netje — 19.00 : Religieus program
ma : Luceat — 19 30 : De grote 
oorlog : Amerika grijpt In — 19.55 : 
Hier spreekt men Nederlands — 
19 59 : Weerbericht — 20 00 : TV-
nlenws — 20.25 ; Cup. Finale — 
21.35 : Echo — 22.05 : Suspens : 
De dodelijke hinderlaag — 23 00 : 
TV-nieuws — 23.10 : Biljarten. 
Rechtstreekse reportage van een ge
deelte van het wereldkampioen
schap (pentatlon) gehouden in het 
Antwerpse Sportpaleis. 

ons diinrbaar is Spreker is dhr J . 
Van Overstraeten, voorzitter VTB-
VAB. 

Het prov nciaai seKT'ianaat van 
het ANZ (p a .M?' M van Bey-
len. van EecKple.n 10 Brugge) 
laat vragen m alle steden en ge
westen groepsreizen te voor/ien 
naar Oostende op zondag 2 mei. 

lEPEK 

Voor enkele weKen koos ae werk-
groep Ponermge zijn bef tuur da t 
er als volgj uitzie^ : vooryittej. An. 
dries Cap»>elaere. s^kretaris Rik 
Sohier, oenn^ngmeester Medard 
Foulon, pronag'indaleidPT Mie Ca-
peen. 

De a.s verk'ezmgen wot den me-
tcdisch voorbereid. Het ganse ar-
rondis'iement zal intens bewerkt 
worden 

Op^een nader te bepalen datum, 
begin ara-il, is er een grote kies-
meetmg voorzien in de stads
schouwburg te lener met als sore-
kers : Drs. Mik Bsbvlon. Drs Mau-
rits Coppieters en Toon Van Over
straeten. , 

Het arrondi.=sement leper pakt 
uit met volledige kandidaten! Ms-
ten voor kamer, senaat en provin
cie. Eventuele kandidaten en voor
al medewerkers voor de verkle-
zingsaktie zijn nog steeds wdkom. 

Steunkaarten voor het kiesfonds 
zullen eerstdaags aangeboden wor
den. Bezorgt ons veel. zeer veel 
geld. Onze mili tanten zorgen er
voor dat het goed besteed wordt. 

VOOR 
KENNISMAKING. 

HUWELIJK 
Schrijf vandaag pog om 
kosteloze brochure fo-
toU.>sten en ledenliisten 
in dagWadformaat met 
verschiHende duizenden 
kenniszoekenden v a n 
be'de 9;eslachten naar • 

DE 
GELUKKK5E 
TOEKOMST 

Postbus 149 Gent; 
Of naar 
Postbus 11 Deinze; 
ot naar 
Postbus, 381 Antwerpen; 
of naar 
Postbus, 231. Brussel 1. 

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

OE V O L K S U N I E 
W E E K B L A D 

Uitgave van de 
T.Z.W VOLKSUNIE 

REDAKTIE ; 
Mr F r . Van der Eist . 

Hoofd redak teu r . 
T. van Over s t r ae t en , 

Redak t i e sek re t a r i s . 
S. De Lie, Wim Jo r issen, 
lic. W. Luyten , R. Mat-
theyssens , W, Cobbaut , M. 
Babyion, E. Slosse, dr U 
Wouter.s. i Dier ickx. 

Leden . 
Atle br ie fwisse l ing voor 
redakfie n a a r : 
Ro ta typ , Sylv. Dupuisl . , 
HO Brus. 7. - TeL 23.11.98 

Beheer : 
Maurice Lemonn ie r l . 82 
Brussel L - TeL : 11.82.16. 
Alle k lachten voor niet 
on tvangen van blad op dit 
ad re s . 

J a a r a b o n n e m e n t : 220 F . 
Halfjaarl i jks : 130 F. 
Dr iemaande l i jks : 70 F. 
.Abonnement bu i ten land ! 

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

( m i n i m u m ) . 
Losse n a m m e r s : 6 F. 
Alle s to r t ingen voor het 
blad op pos t r eken ing : 
1476.97. Volksunie Brus . I 

V e r a n t w . ui tg . Mr F. Van 
der Eist, Beizegemstraat 20 
Brussel 12. 



DC VOLKSUNIE 

- 1 5 

ANTWERPEN 

BURCHT 
Sociaal dienstbetoon. 

De maandelijkse zitdag, normaal 
gehouden elke laatste zaterdag van 
de maand, kan deze maand niet 
doorgaan. 

Eerstvolgende zitdag dus pas op 
zaterdag 24 april, in ons lokaal 
« Zaal De Ster », Kaai te Bm'cht, 
van 17 tot 19 uur. 
Afdeiingsnieuws. 

Ook bij ons werd de kiesstrijd 
reeds ingezet met enkele daveren
de kolportage-tochten. In samen-
'Brerk:ng met onza Zwijndrechtse 
vrienden (die reeds enkele weken 
eondag na zondag op strooptocht 
trekken) hebben wij c^ zondagen 
7 en 14 maart , van huis tot huis 
ons weekblad aangeboden. Het re-
Buitaaat was verbluffend ; op twee 
voonniddagen, nodig om de ganse 
gemeente te bestrijken, werden 
870 nummers aan de Burchtse man 
gebracht. 

Goede uitslagen houden de moed 
er in. Zondag 21-3, de beurt aan 
de gemeente Kruibeke. 

Wij wensen de gemengde ploeg 
Zwijndrecht-Burcht nog vele 
vruchtbare zondagen. 

KAPELLEN 
Op maandag 29-3-65 om 8 uur 

30 spreekt voiksvertegenwoordlgM' 
R. Mattheyssens in cafe « Termi-
nus », Antwerpsestwg. 107, Kapel
len. Al wie klare taal wil imrea 
is op post. Zoveel mogelijk vrien-
flen meebrengen. 

Oproep v-d. VÜM-Antwerpen 
Benzmesiag. 
Wie helpt de VUM voor het 
regelmatig vervoeren van de 
militante» tijdens de nachte
lijke tochten in de verkiezmgs-
periode? Stort 100 fr. voor ben
zine op postrek. 868997 van 
Raedts, St Mattheusstr . 45 Bor
gerhout met vermelding « ben-
zineslag ï. Wij rekenen op u. 

Wtm Maes. 

MECHELEN 
Op zaterdag 27 maar t te 20 uur 

80 in de Stadsleestzaal : 4de Len
tebal der W B . Deelname in de 
onkosten 60 fr. 

Reservatie : « Salvator », Bef-
ferstr. 5; « 0 e Dageraad », HaUe-
Btr. 4; Eggermont, H. Oonscience-
str. 27. Nico Gomez speelt ten 
dans. In de bierkelder : Pol Loos. 

MERKSEM 
Half vastenavond. 

Het is een traditie det de Wa-
terpioeg met Halfvastenavond een 
gemaskerd en ongemaskerd, ver-
kleed en onverkleed dansfeest in
r icht waar gelegenheid is zich een 
avond gezellig te vermaken. Dit 
Jaar r lnd t deze avond plaats op za
terdag 27 maar t ie 20 uur In de 
saai van het lokaal Vlaams Huis 
Tijl, Bredabaan 198. Deelname in 
de onkosten 10 fr. Kaar ten zijn 
reeds in Tiji te verkrijgen. 

W I L R I J K 

I n de nacht van 12 op 13 maar t 
J.1. werd in onze gemeente « op 
duidelijk zichtbare wijze » de ver
kiezingsstrijd ingezet. Honderden 
^ honderden strookjes met de 
n a a m « Volksunie » en vele tien
tal len affiches sieren thans onze 
gemeente, terwijl door vermetele 
onbekenden tevens ettelijke pot
t en verf verbruikt werden om de 
n a a m B Volksunie » te leren schrij
ven. Naar een insider oas mede
deelde, was dit slechts de « voor-
opening »! Wij vragen ons dan 
ook teiiecht af wat onze zegsman 
onder c opening » verstaat. 
Borden eJi spandoeken. 

Het afdelingsbestuur doet een 
dringende oproep tot de personen. 
die ons toelating willen verlenen 
om aan hun eigendoai eea bord 
of spandoek met klespr<^)aganda 
a a n te brengen, opdat zij zo vlug 
mogelijk hun adres zouden opge
ven aan onze srkretar is A. De 
Beul, Oederlaan 18. Deze zal dan 
onmiddellijk konlakt opnemen om 
Bftnetingen en wijze van bevesti
ging der borden of spandoeken te 
b e s p r ^ e n . 
Part- t ime medewerkers gevraagd. 

Bij gelegenheid hebben ons vele 
Eoedgezinden beloofd om mede m 
t e sta*n voor de vele kleine ma
teriële werkjes die n u eenmaai 
iv«rbonden aijn a a n he t vosren 
Wtti een goed-georganiseerde kies-
Btrljd. Onae voorzitter Ir. R. Van 
«tel Bossche verzoekt deze men-
Ma dan ook w spoedig mogelijk 

met hem in verbinding te treden 
(adres : Doornstraat 24, teL 
37 21.84). 

Geld is niet alles. 
Dat is Wel waar, maa r alles goed 

beschouwd is het toch met geld 
da t men de bot;r koopt. Met geld 
moeten wij onze pamfletten, affi
ches, pap en borstels betalen En 
dan mogen onze pi-opagandisten 
nog zo Ijverig en nog zo bereid
willig zijn, zonder materiaal kun
nen zij niet. Propagandamateriaal 
kost geld, veel geld. Elke financiële 
bijdrage, hoe gering ook is dus 
weftom! Indien U nog door nie
m a n d aangesproken werd. aarzel 
dan niet langer en schrijf een bij
drage over of stort ze op postre
kening 7899 van de Kredietbank 
Oosterveld Wilrijk met de vermel
ding « Rekening 1339 van Volks-
tinie Wilrijk ». 

BRABANT 

GRIMBEKGEN 

Gezien de klempolitieke pers de 
laats te maanden met zoveel liefde 
kommunlkees de wereld inzond 
over pogingen tot tweedraohtzaaien 
in ons an-ondissement, teneinde 
op die manier hun zorgen met 
Verbaanderd uit Grimbergen te 
doen vergeten, hadden de Grim-
bergse propagandisten ons ge
vraagd met de deelnemers aan de 
werftochten naar hun gemeente 
te komen. We hebben het niette
genstaande het druilerig weer ge
daan en werden er voor beloond; 
w e ^ kregen we verkiezingssteun 
en ook deze maal bereikte ons 
verko(^x;ijfer het dubbele van de 
laats te keer. Aldus werd bewezen 
dat de CJVP. d'e in Grimbergen 
bijna de helft van haar stemmen 
Terioor bij de fongste gemeertte-
verkiezingen, ook bij de komende 
algemene verkiezingen een flmke 
brok zal afstaan aan de Volk«-
unie. 

HtlMBEEK 

Het bal van de Vlaamse kring 
Tan Humbeek is uitgegroeid tot 
he t bal van de eendracht in en 
rond de Volksunie Personen, die 
cmze part i j wensen te schaden, 
waren opgekomen om op dat bal 
verwarring te stichten maar bot
sten op de grootste «iverschiïlig-
heid en konden hun ondermijnen
de pamfletten terug mee naar 
huis nemen. In Humbeek w«-d 
bewezen dat de Vlaamsgezinden in 
blok achter de Volksunie staan, ge
zien het, duidelijk ig da t enkel 
haa r stevige MI eendrachtige orga-
aizatie bij machte is het unitaris
me te breken. 

NEDER-O VER-HEEMBEEK 
Op maandag 8 maar t jl. hield 

de afdeling een ledenvergadering 
in he t lokaal « Ancien Marly ». 
Niettegenstaande het eerder on-
gimstige weder, was da opkomst 
zeer bevredigend. 

Meester Frans Van der Eist 
hield een zeer klare uiteenzetting 
over de ontwikkeling van de toe
s tand tijdens de laatste maanden. 

Uit de eropvolgende bespreking 
bleek de eensgezindheid van alle 
leden om de genomen beslissingen 
goed te keuren en het arrondis-
sementsbestuur te steunen in de 
komende verkiezingsstrijd. 

Alle aanwezigen beloofden htm 
beste beentje voor te zetten om te 
bewijzen dat de Volksunie in Bra
bant niet s t a a t of valt met één 
persoon! 

Het afdelingsbestuur besliste een 
som van 550 fr. o\'er te schrijven 
op he t Noodfonds Brussel als eer
ste bijdrage. 

peld uit te gaan. Denk aan de 
grondwetsherziening en toon uw 
goeó Itartl 

OOST-VLAANDEREN 

LIMBURG 

MAASEIK 

Binnenkort zal er een algemene 
ledenvergadering plaats hebben, 
waarop iedereen verwacht wordt 
die zijn steentje wil bijdragen in 
de zware verkiezingsstrijd. 

Inmiddels zijn de bestuui'Sleden • 
samen met Piet Van Venckenray 
druk in de weer om de nodige fi-
nancies bijeen te brengen voor 
een inslaande propaganda. Reeds 
kwamen verscheidene belangrijke 
bedragen binnen, m a a r we zijn 
no^ ver van he t nodige. 

Wij éoen dan o<A n o ^ n a a l s een 
dringende oproep tot onze mensen 
dat ze spontaan hun bijdrage zoa-
dnn storten op postrekening 
9291.78 van P. Van Venckenray, 
want binnen enkele weken zal er 
ge«a tijd maer ziïa om oog voor 

AALST 
Vlag-inh uldig^in j : . 

Zondag n april zullen de 
« Priester Daensvrienden » hun 
vlag inhuldigen. Bijeenkomst a?n 
ons lokaal « De IJzer », Vlaande-
renstraat , te 9 uur 30, Optocht 
met muziek van de « Priester 
Daensvrienden » uit Moeskroen 
door de stad ' en neerleggen van 
bloemen aan het Monument van 
Priester Daens aan de Werf; wij 
verwachten een talrijke opkomst. 

BEVEKEN-WAAS 
Dank zij het onverdroten werk 

van onze propagandaploeg doch 
vooral dank zij het brein van on
ze ingenieur, dokter Guido De 
Paep, kwam onze eigen mikro-
wagen zondagnacht klaar zodat in 
de voormiddag de kolportageploeg 
kon uitrukken naar Haasdonk 
waar de voorradige 150 VU-bladen 
in rekordtempo werden verkocht. 
Met gelukwensen van de jury! 

Zondag 21 maar t wordt er te 
Melsele gekolporteerd. Vergaderen 
te 9 uur <^ de markt, tussen de 
boompjes. 

GENT 
G«j t herdenkt Pater Cailewaert. 

Op zaterdag 27 maar t in zaal 
« Boeland » om 20 uur. 

Sprekers : Pater Van De Walle, 
prior Dominikanen, Toon De Pes-
seroy, Maurits Coppieters, Pater 
Nuyens, Dominikaan. 

Ingericht door Blauwvoetfedera-
tie VBV-WM in samenwerking 
met Vriendenkrmg Sneyssens. VOS 
Gent. Kui tuur Kimg, Vlaams 
Huis Roeland. Volksunie. 
BaL 

Op zaterdag 3 april 1965 in zaal 
t Roeland » : groot lentebal inge
richt door Vriendenkring Arte-
velde - VEV - W M . 

O k e s t Stan Philips. 

WAASLAND 
De arrondissementsraad heeft 

op 12.3.65 met eenparigheid van 
stemmen besloten de kandidatuur 
van dokter G«-ard De Paep voor 
te dragen als lijstaanvoerder voor 
de S^iaat . De figuur van dokter 
De Paiep s taa t er borg voor dat 
Biet alleen he t kanton Beveren, 
maar ook gans het Waasland in 
hem een voortreffelijke hjsttrek-
k » zal hebben. 
Steaafonds. 

( ^ n o d i g er o p te wijzen dat de 
verkiezingsstrijd hard zal zijn en 
veel geld zal kosten. 

Kleine en grote bijdragen kun
nen steeds gestort worden op post
rekening nr 325.33 van de Ki-e-
dietbank te Sint Niklaas voor nr . 
4713 van de Volksunie. 
Voorlicfatinpsvergaderingen en mee
tings. 

In alle gemeenten van het 
^ a a s a a n d zullen spreekbeurten 
gehouden woi-den tijdens de ver-
kiezingskampagne, waaraan vol
gende sprekers alvast h u n mede
werking zullen verlenen : drs M. 
CJoppieters, Mi-. J. Verniers, Mr. R. 
Alderweirelt, dhr R. Verhasselt, 
dr. G. De Paep, dhr J. Segers, 
dhr. J . Baeyens, Arch A. Jegers, 
A. D'HolIander en de simpatieke 
veteraan Amede* Verbruggen. 

WEST-VLAANDEREN 
KORTRLTK 
Kiesfonds. • 

Het bedrag van vorige week, 
32,183 fr., groeide aan tot 36,413 
fr,, hetzij plus 4.230 fr. Dank voor 
de giften, grote en kleine; sppciaal 
proficiat aan de medewerkers uit 
Kortrijk-stad, die ijverig en vol
hardend munitie ophalen. 

Beleg uw steungeld blJ ons kies
fonds. Door ons te helpen, helpt 
gij u zelf.' Ge zijt overtuigd dat 
de unitaristen al hun macht aan 
invloed en kapitaal zullen uitspe
len, omdat zij nu, meer dan ooit, 
het vuur aan hun schenen voe
len. 

Stort of schrijf uw bijdrage 
over op POR 926.397 van F. Du-
tolt, Nieuwstraat 91, Bellegem of 
op PCR 9576 van de Bank van 
Roeselare en W. VI., Kortrijk, 
voor rekening nr 100,619 der 
Vtriksunie. 

lEFEE 
De verkiezingskampagne wordt 

door de Volksunie zorgvuldig en 
metodiscb voorbereid. De eeis ts 

tekenen daarvan zullen weldra te 
bemerken zijn. 

Niettemin zijn iK»g vele hand?n 
te kort om het reiffiachtig werk 
tot een goed einde te brengen w i j 
verwachten dus nog veel medewer
kers. Zich richten : Volksuniese-
kretariaat , Werfslraat 14B, Pope-
rmgc. 

Te leper zaï op 11 april een gro
te volksvergadei-mg doorgaan met 
Maurits Coppieters al.<! spreker. 
Weldra nadere gegevens daarover. 

Binnenkort zuKen <3nae propa-
gands t en steunfcaartai aanbie
den ten voordele van het kies
fonds. Wie de betekenis van deze 
kiesstrijd begrijpt, zal niet aarza-
lera een e.rti-a-inspanning te do 'n 
op f naneieel gebied. Oe-ft ons de 
broodnodige munitie, wij doen de 
rest. 

SCIUl .MiU BBEH.\iATHAS.SE.N 

met 
Gebreve tee rde 
bedekkings iagen 

RESSüRTiMATHASSIiN 
(Brevet • 529768) 
met 
Gebreve tee rde ka rkassen 
(Brevet • 5127(57) 

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

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

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

Alle zater- en zondagen 
Opper Beieren orkes t . 
S t emming - plezier . 
Alle dagen, 's middags en 
's avonds beste k e u k e n , 
n ie t d u u r . 
Vanaf 's morgens 
tot 's nach t s 
koud buffet en koffie. 
Bi jzonder inger icht voor 
groeiMireizen scholen enz . . . 
P a r k i n g voor h o n d e r d e n 
au tobussen en au to ' s . 
Alles p r i m a verzorgd 
en goedkoop. 

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

p r ima koud buffet. 
Open "dag en nach t . 
Zalen voor ve rgader ingen , 
enz.' 
Van nu af Staf Woute r s 
aan d e t a p k r a a n . 

DORT-BIERKELDER 
Oude Markt 22 Leuven. 

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

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

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

DOKT T H I E R B R A U H O F IV 
Autosne lweg Aalst, 

Café-rest.- (1000 pL) 
Ru ime pa rkee rge legenhe id 

Aanbevolen 
HuLzen 

H E R B E R G E N 

Bezoek het » Vee huis > 
te St-AMAXDS a.d Schelde 

Aiosseien - Paling 
Uitbater : Jan Brugmans 

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

o PETER BEN m ,. 
Franrijklei » .ontwerpen 
Op doorreis te Aa'si • be

zoek het Vlaams Hais 
DEVRïENDSC-ÏAr. 

Kerkstraat 9 
(bij de Grote Markt) 

Bar - Bowling - Buffet 
OOS ï H OEK 

Oosthoekstraat 17 
KNOKKE - Tel 63 811 

VLA,\^ S HUIS 
IJzerlaan 82 Teï (051) 50749 ' 

DIKS'^iUFE 
Uitbater Leo Vreese 

Feestzaal voor groepen 

ELEC. APPAR. 

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

bandopnemers 
37.92.57 ELAGRO 38.74.6« 
De Damhouderstr 23 Ant. 

B O U W E N • W O N E N 

De specialist dei 
standaarddeuren 

J- L E E M A N S Deurne Z . 
Van Havrelei 70 T 35.63.17 
Agent : De Coene, Kortrijk 

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

Voor uw modern interieur 
EURO-DOMI 

Kruidtuinlaan 6, Brussel 
met Geschenken-kelder 

Bouw-, veranderings- en 
herstellingswerken 
SEGERS Adriaan 

Steynstraat 187 
Hoboken -TeL (03) 37.43.81 

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

Voor al uw Vlaamse lektuur 
, EEN ADRES : 

Boek- en dagbladhandel 
Paul BEQUET 

Nassaustraat 6, Antwerpen 

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

Bezoek het Payottenland 
goecie spijzen vindt U in 

afspanning 
( DE KROON ,, 

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

« Vlaams Huis » Knokke 
Kamers - voL pension -

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

Vlaams Huis Breughel 
de Smet de Naeyerlaan 141 

BLANKENBERGE 
Telefoon : (050)41637 

Vol. Pension - 30 kamers 

U U R W E R K 

Zwitserse uurwerken 
bij meester uurwerkmaker 

SLAETS 
Dewinterstr. 11, Oudergem 
T. 72.45.43. Terminus tr. 35 
1« % kertinc v. leden V.ü. 



ne M VOUSUNa 

w U hebben als Vlamingen 
-niet veel redenen om fier te zijn over 
iliet debat dat deze week in de Kamer 
gehouden werd, het debat over de 
rgrondwetsherziening. Een der ken
merken ervan was o.m. de beschaam
de afzijdigheid en stilzwijgendheid 
van de kleurpolitici, die zich bij an
dere gelegenheden zo graag op hun 
ïlamingantisme laten voorstaan. De
genen die zich twee jaar geleden nog 
,80 uitdagend publiek als de « leiders » 
van de Vlaamse beweging betitelden 
-— de De Saegers, Verrokens en tutti 
quanti — hielden zich voorzichtig 
weg uit het debat dat van beslissende 
betekenis is voor onze toekomst als 
Srolk en streefden er kennelijk naar, 
öch beschaamd te doen vergeten. 

Eén enkele Vlaamse stem — de stem 
Van de Volksunie — Is opgegaan om de 
misselijke komedie rond de grendel-

sftellen : terwijl de « Vlaamsgeelnde » 
kleurpolitici de bek in de pluimen 
hielden, komt daar een Waal cynisch 
verklaren dat het volgende parle
ment geen enkele vrijheid van han
delen mag hebben en met de pfnk op 
de naad van de broek heeft te ver
wezenlijken wat in het tweepartijen-
akkoord over de grondwetsherziening 
staat. Merlot voelt niet eens de nood
zaak aan, de schijn van demokra-
tisch goed fatsoen op te houden. Hij 
zegt openhartig, hoe de toestand is : 
« wij hebben u, Vlamingen, nu zo 
ver gekregen. Wij willen waarborgen 
dat de waarborgen ook letterlijk zo 
zullen worden gestemd door het vol
gend parlement >. 

Waarom zou hij zich matigen? 
Het enige antwoord dat hij kreeg op 
zijn tussenkomst, was dat van een 
andere Lulkerwaal, de CVP-er Her-

sa KleuTpolltit^ met een royaal ge
baar hun rigen teorleën van vroeger 
en mét de teorleën het politiek be
staan van hun volk te grabbel gooi
en, op datzelfde ogenblik kunnen de 
Walen het zich aanmeten om grin
nikend te Inkasseren wat hen wordt 
toegeworpen en dan toch nog de tong 
uit te steken en te zeggen : we wil
len nog méér! 

Maar de Vlaamse kleurpolitici 
zwegen. 

H BT zou normaal geweest 
zijn dat de Brusselse en Waalse xmi-
taristen een tijdje-lang poeslief zou
den zijn voor de Vlamingen, juist 
lang genoeg om de Vlaamse kleur
politici met de neus over het brug
getje van de grondwetsherziening te 

het schuldig zwijgen 

grondwet en de zetelaanpassing aan 
te klagen. Eén enkel verzet : de Volks
unie Zoals het deze week was in de 
Kamer, zo zal het straks bij de ver
kiezingen zijn : de enige en laatste 
waarborg voor de Vlamingen is de 
Volksunie. 

D E houding van de bange 
en beschaamde kleurpolitieke 
« Vlaamsgezinden » stond m schrille 
tegenspraak tot het zelfbewust en 
arrogant optreden der wallinganten. 
Aan Waalse zijde bleek geen enkele 
rem of partijband sterk genoeg 
om de wallinganten te beletten, te 
zeggen wat zij op de lever hadden. 
Merlot kwam op de tribune om een 
onverbloemde federalistische geloofs
belijdenis te koppelen aan de eis, dat 
de tekst van de CV.P.-B.S.P.-overeen-
komst inzake de grondwetsherziening 
te beschouwen is als de bindende 
overeenkomst waarnaar de constitu
ante zich na de verkiezingen letter
lijk te richten heeft. 

Men moet zich het spektakel voor

biet, die sussend kwam betogen dat 
er geen enkele reden tot ongerust
heid en wantrouwen was. 

De « Vlaamsgezinde > kleurpolitici 
zwegen. Hun enige bijdrage bestaat 
er in, de waarborg voor de waarborg 
aan de Walen te waarborgen! 

Ze zwegen nog, toen de socialist 
Bary namens een twintigtal Waalse 
partijgenoten kwam verklaren, toch 
nog voorstander te zijn van het fe-
dera'isme. 

D AARAAN kan men meten, 
hoe de Vlaamse kleurpolitici ver
plicht worden publiek hun eigen drek 
te eten. Men mag toch niet vergeten 
dat heel de komedie rond de grond
wetsherziening slechts één enkele be
doeling heeft : de Walen zoveel 
macht en voordelen schenken, dat 
zij eens en voor goed aan het fede
ralisme verzaken; hen zozeer verza
digen dat zij loom aan de unitaire 
tafel blijven zitten. 

En op het ogenblik dat zulks ge
beurt, op het ogenblik dat de Vlaam-

leiden. Zelfs dat Is echter overbodig. 
De Vlamingen uit de kleurpartijen 
— jarenlang gedrild en afgericht in 
slaafse horigheid — zijn volkomen 
bereid het kruis van hun broek te 
bieden aan wie er op wil stampen. 

Op het ogenblik zelve dat in de 
Kamer over de grondwetsherziening 
werd gehandeld — een grondwets
herziening waarvan de Verrokens en 
de De Saegers o.m. vertellen dat zij 
onze « verworvenheden » moet veilig 
stellen — op datzelfde ogenblik liet 
het Brussels salonmannetje Gilson 
heel diep in zijn kaart kijken. In de 
« Libre Belgique » schreef hij een ar
tikel, waarin hij duidelijk liet door
schemeren dat de Voer wellicht toch 
nog naar Luik kan terugkeren en dat 
Brussel in de toekomst wellicht toch 
nog enkele randgemeenten in de 
wacht zal kunnen slepen. 

Gilson vond het absoluut overbo
dig, zijn inzichten te verheimelijken 
op het ogenblik dat de Vlaamse 
kleurpolitici in de grondwettelijke 
val moesten geleld worden. Zo zeker 
Is hij van de slaafse onderworpen
heid der Vlamingen in de grote par
tijen, dat hij publiek kan zeggen : 

< kijk, we neppen ze nu en we zuUea 
ze ook In de toekomst nog neppen ». 

Wat hadden de Vlaamse kleiupoll-
tici daarbij op te merken? Misschien 
thuis, tegen hun vrouw of tegen de 
koster, c dat het erg is >. Maar in 
de Wetstraat zwegen zij. 

W AT zouden zij trouwens 
te vertellen hebben? Zij zijn uitge
praat, leeggeraasd over de oude leu
gens die niet bestand bleken tegen 
de nieuwe werkelijkheid. Zij zijn zo 
ver eindelijk, dat hun gebazel van 
een halve eeuw getoetst kon worden 
aan de feitelijkheid. 

Gewogen en te licht bevonden. Ge
wogen de oude mooipraterij over het 
feit dat het de Vlamingen allemaal 
vanzelf in de schoot zal vallen, voor 
zover zij maar geduld hadden om te 
wachten tot op het ogenblik dat hun 
meerderheid groot genoeg zou zijn 
om In België de wet te stellen. De 
aspirant-beheersers van België wor
den nu wel zeer hardhandig wakker 
geschud uit hun oude dagdromerlj : 
de prijs die zij te betalen hebben voor 
vier armzalige aangepaste parle
mentszetels is het eeuwig verzaken 
aan ledere beslissende zeggingschap 
In dit land. Deze vijftien jaar lang 
hard omstreden zetelaanpassing had 
het ogenblik moeten worden van hun 
triomf, de triomf van het Vlaams 
minimalisme tegenover het Vlaams 
nationalisme. 

Hoort gij ze triomf kraaien ? Zij 
durven véél, maar dat durven zij 
toch niet aan 

Zwijgend hebben zij het bord lin-
zensoep deze week in de Kamer bin-
nengelepeld. 

O PREKEN is zilver, maar 
zwijgen is goud ! Nooit wellicht was 
het Vlaamse spreekwoord toepasselij
ker dan thans. Zwijgen, beschaamd 
wegduiken achter de brede rug van 
de meerderheid : dat is inderdaad 
goud. Dat is, zich niet onmogelijk 
maken, aanvaardbaar blijven en voor
al : mee blijven lepelen aan de grote 
tijl linzensoep. Zwijgen, dat is de ze
kerheid van de portefeuille, van de 
kaas, van de voordelen en de pro
fijten. 

Zij zijn machteloos, de Vlamingen 
in de kleurpartijen. Zij weten het en 
zwijgend' hebben zij er deze week In 
berust. Zij getuigen dan toch van zo
veel sluw overleg, dat zij niet te hard 
met hun goudeft ketens hebben ge
rammeld. 

Wat ons betreft : «liever wolf la 
't bos, dan vette hond de keten om 
de hals ». 

Toon van Overstraeten 

Interfonie 
Geluidsrersterking in de perfektie roor 
zalen - reklamewagena - kerken huis
kamers enz... 

Wendt U in vertrouwen tot : 
ELECTRO AKOUSTIEK 

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

Radio - T.V. draagbare radiotoestellen 
platendraaiera. Wij vertegenwoordigen 
enkel merken van de hoogste hoedanig
heid — Bandopnemers vanaf 2.250 F 
tot 117.000 F. 
Op 'Vertoon van deze aankondiging geniet 

V speciale voorwaarden. 

|iET GEVAAR BELOERT U TE ALLEN KANTE I U MOET VERZEKERD ZIJN I 
• VOOR UW LEVEN, 

• UW AUTO 

• UW HUIS. 
• UW MEUBELEN 

idpleeg ons, U zult er baat bij vinden. 

Daarom slechts één adres : 

Jan Van Rijswijcklaan 62, Antwerpen 
BeliMr I V«B der Paal • Voorbraeck 

Telefoon 03/37.54.38 . PCR 163 620 
— Direktle : Lic Rik De Vo». 
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