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<-; De Yolkünle y; wordt donderdags gedrukt; deze weeT
K3S döt dus op 1 april. ZOBIS iedereen hebben we die
dag de kranten afgespeurd naar 1 april-grappen, Ze
waren er inderdaad : geslaagde en minder-geslaagde.
Ome speurtocht doorheen een drietal kranten bracht
ons de titels op, die we hierbij afdrukken : oogst van
één dag en géén aprilgrappen! Denli aan die 1 aprij en
aan alle ovefi|i dagen der voorbije jaren op 23 mei a.s.!
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VERKIEZINGSKONGRES DER VOLKSUNIE
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Komt massaal in autokaravanen
Volksunieslogans naar Brussel.

versierd met |

I n het vooruitzicht der wetgevende verkiezingen
op 23 mei 1965 richt de Volksunie een bijzonder
verkiezingskongres in

-yij- Weest tijdig ter plaatse om iedere opstopping te j
vermijden.

op zondag 11 april te 15 uur

•jif Men kan de straten en pleinen rond het Kongressenpaleis als parking gebruiken. Neemt bij
voorkeur nochtans de bewaakte «Albertineparkings» onder het Kongressenpaleis (1000
plaatsen) Ingang langs de « Struiverstraat ».

in het Paleis der Kongressen, Albert I-zaal, Coudenberg 3 te Brussel-centrum (Centraal Station)
Ingang langs de Kunstberg (Tuiningang)
Op dit Kongres zat het verkiezingsprogramma
ter goedkeuring worden voorgelegd. Het ganse partij-kader zal dan ook op 11 april aanwezig zijn in het Paleis
der Kongressen. De arrondissementen en afdelingen worden verzocht, deze datum strikt vrij te houden en een talrijke afvaardiging naar het Kongres te sturen.

•ji^ Een ordedienst zal ter plaatse zijn om de weg te
tonen.
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dat gebaar met vreugde zonden
begio ten en d egenen dankbaar
zouden g e d e n k ' n die de/e zaak
wildcn tei h a r t e nemen
J K - Mul^en

VÜKAMTIFGELO VOOR
GEPENSIONEERDEN
Mijnheren,
We lezen \oortdiuend m d»" pers
over hulp a a n ouden van dagen
M^n richt de « week voor ouden
van dagen » m, dit meestal om hen
hm
lp bied n en gedienstig te
Bijn Dit alles is zeer lofwaardig
en dient gest und te weiden
Doch de meesten onder de ouden van dagen zijn pensoentrek
kenden
Onder hen zijn er met een pensioen, d a t hen toelaat hun oude
dag zonder zorgen te slijten Onder deze kategorie z'jn ei nog velen die gen'eten van b v kos'eloze
reibkaarten op het spoor of nog
andere matei leele vooi delen
H t grootste deel echtei onzer
gepensioneei den geniet slechts van
een
gewoon
ouderdomspensioen
als gewezen aibeideis of bedienden
A a wc na nagaan a a t de meeste van deze laatsgenoemden h e t
moetwi stellrn met een inkomen
d a t meestal mmdei dan de helft
van h u n vroeger mkomei^ bed i a a g t dan weten vs'J meteen dat
ze veel van hun vioegere uitgaven
moeten schipppen, in de eeiste
plaats alles wat uitgaven aan ontspanning aangaat
Van een mkomen van mmdei
d a n 4000 fi per m a a n d (vooi ge
Ein) kan geen cent gaspaard worden voor b V een vakantiereis vakantie a a n zee of andere ontspan
nmgsg noegens Het biuusk af bleken van deze welvei diende genoegens dooi gebrek a a n voldoende
inkomen en dit n a een gevulde
vei dienstelijke loopbaan, is voor
vele ouderen een pijnlijke en ontmoedigende situatie
De vraag is nu • k a n daar iets
a a n verholpen word en •>
Ik meen hierop bevestigend te
mogen antwooiden
Waarom geen vakantiegeld uitbetaald aan gepensioneerden met
een gewoon
ouderdomspensioen'
B V vpor de vakantiemaand luli
een bijkomende
vakantievei goedmg
Ik meen dat de meeste onder de
minst bedeeloe
gepensioneerden

V.V.& Bllül

HULP

BIJ de lecente besorekingen n
het Belgis'-h pai^enicnt van de >vet
waaibij de verjaringstermijn inzake
kiiminele
sti afuitvo°rmg.
met 10 jaai werd veilengd heeft
de huidige M n ster van Jus'"i*"ie
de belofte afgelegd, het geval van
de meeste m het bu tenland uitgewekene veioordeeld n, met welwillenaheid t» zullen ondei zoeken
Het veibond der Vlaamse Academ Cl nodigt familieleden verwanten en vriend n van deze veroordeelden uit zich met het Verbond in bestrekking te '^tellen indien ZIJ moeilijkheden
mochten
oplopen b j het doen van stappen
ten gerieve van de veroordeeMen
Het adies luidt
Verbond der
Vlaamse Academici E Jacqmamlaan 126 Bi asstl 1

KÜLTl'PPEL FRANS
IMPEREAÜSME
Waarde Redaktie,
Sciutator's artikel over « Kultureel Impeiialisme » (Standaard
15 2 1965) doet mij denken aan
Drion de Cliampois boek « L Europe mediane vue par Luclen Jottrand » (Biussel, 1964) Deze Waal
heeft meikwaardig genoeg, van
1830 tot 1875 steeds gewaarschuwd
tegen wat hijzelf noemde « Ie
danger de la francisation complete du p a \ s » H I J maande de
Irancofiele bouigeoisie m Vlaanderen tegen de uiteindelijke gevolgen van de/e stelselmatige veifransmg Hij waai schuwde tegen de
vele Pian&e agenten die hier te
lande h u n propaganda bedreven
die vioeg of laat kon eindigen
met de annexatie van h e t land,
waarvoor de geesten weiden rijp
gemaakt dooi het kultureel imperialisme

Van Talleyrand die m 1830 en
d a a i n a bleef
knoeien om deze
annexat e te doen slagen, tot de
Franse gezant die enkele jai-en
g-led n op een voordracht te
Gent (A.ndre Demedts „chieet erovei m het « Nieuwsblad » toen')
openlijk verklaarde
d a t Frankrijk zou blijven ijveien voor de
veispieidmg van h e t F i a n s over
heel België tot d ' fiancotiele burgemeester Van E'sene, die zijn
Biusselsle vooi stad veiklaait tot
een « Franse oase » Dooi d a t alles heen loopt een t n dezelfd^rode
di-aad In d ezelfde lijn van gedachten moet h e t toch wel eig
verwonderen, kort gel'den voor de
Vlaamse balie te Antwerpen, in
het Justitiepaleis aldaar iemand
aan het woord te horen, namelijk
de Fianse m i n s t e r M'chel Debre,
lid van de Franse vei enig ng «Pa.
trie et Progres», die onomwonden
Ijvert voor de Pi'anse kultuurpropaganda en in h a a r met mmder
dan 75 pagmas tellend programm a londuit verklaart " d a t zii de
aktie wenst te ondersteunen ook
van deze Waalse grospen die zich
vooi stander verklaren van de annexatie bij Piankrijki (Zie hierover « L'Expiess-Paiis » van 9 mei
1963 waarin dit alles zwart op wit
gediukt s t a a t ' ) Er was t e Antwerpen geen enkele J o t t r a n d om
h ei aan te h e n n n e r e n , door Michel Debre hierover m a a r heel
even een vraag te stellen Terwijl
wij Cami'ie Huysmans toch minstens hebben weten protesteren tegen de bemoemgen der Fi-anse
ambassade te Brussel in onze taalaangelegenheden (Volksgazet, 29
101963) Was er d a n in heel de
Vlaamse balie van Antwerpen, niet
een die d a t w i s t ' Niet een die
« T e r i e Ciommune » van Henri
Bernard h a d gelezen, die deze rode d r a a d der Franse propaganda
heeft uitgepluisd van voor 1830
tot n a de tweede wereldoorlog
waai-in o a de beruchte uitlating
voorkomt van de Franse minister
Berthelot, aangehaald door Paul
Morand in < Journal d un attaché
d ambassade 1916-17 y> :
« Apres la guerre nous les bouclerons' » (Na de oorlog zullen
wij Ze — de Belgen — wel ringeloren') E n de GauUe
twijfelt
ronduit a a n h u n standhouden wegens de dualiteit van de S t a a t
(« Veis 1 armee du métier », blz

28 29) en schiijft a a n een zijner
intiemste medewerkeis ovei « la
necessite pour
la
Republique
d annexer la Belg.que » (de noodzakehjkhp d voor de Republi'-k om
Be'gie te annexeren), aldus letterlijk geciteeid door H e m i Bern a r d In « Terre Ciommune » (Brepols, Turnhout-Brussel)
Hopen WIJ d a t de Vlaamse balie
te Antwei-pen hierover eens een
voordracht laat houden
bijvoetbeeld dooi Henri Bernard zelf'
C E H - Ramsel.

SCHILDWAOHT WAAK KOND VOOR LEFEVRE OF
SPAAK
Mijnheren,
Voor Schildwacht van «Het Volk»
gaat h e t op 23 m"i alleen maar om
de aanduiding van een C VJ*.- of
B S P - eerste minister Stemmen
voor de Volksunie of de P W is
stemmen voor een socialistische
eerste minister.
Het woidt m ons land echter
langsom, moeilijker De mzet v a n
de verkiezingsstrijd is h e t ontnemen van de twee - derde - meerderheid a a n de regeringspartijen,
h e t vormen van een sterke oppositie die h u n willekeur
afschaft
en de grondswetherzienmg belet.
Het gaat er om, de onder weiping v a n Vlaanderen a a n Brussel
te m e t te doen, de ekonomische
achteruitstellmg
v a n Vlaanderen
op te doeken, gelijkschakeling van
de lonen m Vlaanderen die zeven
frank lager liggen dan m Wallonië, de spreiding v a n h e t universitair onderwijs de autosnelwegen
op de grote handelsvei keeraders
die er niet komen omdat « d e ptiorite absolue» vooi « d e Route de
JVallonie» de besch.kbare miljarden opslorpt. En h e t gaat er meer
nog om • emdehjk de grond open
te stellen voor de beurs van iedereen en m e t a a n de Brusselse
grondssjacheraars, om het regermgsregime en de roodgele dik.at u u r op te doeken.
Indien Schildwacht denkt d a t
de versleten
verkiezingssmoesjes
van Om de vier j a a r nog aanko-

men of opgaan dan gaat hij op
hoge bomen vissen De mzet van
23 mei vooi Vlaanderen is eindelijk medezeggmgschap afdwingen,
een oppositie vormen die aktief
h e t beleid mee za! bepalen
Wie ook eerste ministei woidt,
hij zal met de Volksunie rekening
moeten houden
V d W . Ganshoi en.

EERLIJK
W a a i d e Redaktie
Heden stoit ik op uw poslreke.
n m g 147697 duizend fiank voor het
kiesfonds
Het doet mij genoegen te .«len
dat in deze
betreurenswaardige
m a a r nu onvermijdelijke broederstiijd de Volksunie prmcipie»! en
eeilijk blijft
Het IS ook mi]n oordeel d a t m
alle belangrijke aangelegenheden.
Zo op nationaa' en sociaal alsook
op zedelijk en godsdiensig gebied.
Steeds h e t juiste s t a n d p u n t door
uw blad mgenomen werd
ir H P , Brugge.

ONTROUW
In het « P e n n o e n » , 11e jaargang
ni 5, oktober 1960, verscheen de
volledige tekst van de toespraak
van Wilfried M a i t e n s op h e t Kongres van de Vlaamse Volksbeweging
D a a u n staat de volgende
zin
«Konsekwentie en trouw a a n
onze opvattingen doorheen alle
moeilijkheden, zonder kompromissen, opdat wij h e t beter zouden
doen dan velen onzer vooi gangers,
die voor allerlei verleidingen bezweken zijn ».
Onder welke verleiding zou hijzelf bezweken zijn om zo mkonsekwent en zo ontiouw te handelen?
C D -Diksmuide.
De redaktie d r « s r t teen verantwoordelijkheid voor de Inhond der
cepubliceerde lezeribrleven. Ze b©.
houdt ilch het recht van kenze
en inkortlnf voor. Over de le»er»rnbriek wordt feen brlefwlsieUng
fevoerd
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Vertegenwoordiger voor Antwerpen (Stad en provincie) .
L. Vandevelde, St Damiaanstr. 17, Wommelgem - T 03-53.67.27

54 Z u i d l a s n
211 M. L e m o n n i e r l a a n .
Telefoon : 11.00.33.
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ALLE ADVERTENTIES VOOR
< DE VOLKSUNIE » dienen toegestuurd aan onze
PUBLICITEITSDIENST :
S De Lie, « Papenhoek », Berendrecht Tel. (03)73.66.59

Alleen de zoekertjes gaan naar
het hoofdsekretarlaat :
M. L«monnierlaan 8 2 Brussel 1. Tel. 0 2 / 1 1 . 8 2 . 1 6

VLAMINGEN
Met rijke ervaring en grondige vakkennis...

VOLLEDIGE
SEKRETARIAATKURSUS

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

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

IK KOM O P UW E E R S T E VERZOEK

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

Algemene tiandelsopleiding
Sclioolgeld : m a x i m .
8.000 F p e r j a a r of
3 m a a l 3.000 F .
met r e c h t o p K i n d e r g e l d .
De s c h o o l w a a r V l a m i n g e n
zich t h n i s r o e i e n .
Beter

en

roordeliger.
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"vrije politieke tribune"
van de b.r.t.:
R. Mattheyssens

Verleden week donderdag hield volksvertegenwoordiger R. Mattheyssens namens
de Volksunie in de « Vrije Politieke Tribune » van de B.R.T. een toespraak, waarvan we hieronder de tekst geven. Aan de vooravond van de verkiezingsstrijd was
deze « Vrije Politieke Tribune » een uitstekende gelegenheid om de betekenis
en de inzet van de a.s. wetgevende verkiezingen te schetsen.
Tot u richt zich een afgevaardigde
van een «splinterpartijtje •», een
«snipperpartijtje», zoals de grote
partijen de Volksunie believen te noemen Zonderling in tegenstelling met
de onbeduidendheid van het « splinterpartijtje » staat het feit, dat een
vergadering van het hoofdbestuur van
dit partijtje als éérste punt in het
nieuws werd omgeroepen, nog vóór de
nieuwste staatsgreep in Zuid-Vietnam
en waarschijnhjk zélfs nog vóór de
gebeurlijke verklaringen waarmee de
achtbare eerste-minister de goegemeente pleegt op te beuren.
Zoals u weet zijn op dit ogenblik
500.000 Vlamingen niet vertegenwoordigd in het parlement, terwijl
tienduizenden vreemdelingen in Wallonië wél vertegenwoordigd zijn. Dat
is ongrondwettelijk en ondemokratisch. Na jarenlange vertragingsmaneuvers zijn de CV.P. en de B.S.P.
bereid gevonden, de Vlamingen de
enkele hen toekomende zetels te geven, op voorwaarde dat de Walen
waarborgen krijgen.
Die waarborgen bestaan hierin dat
de Walen met de helft plus één van
h u n aantal, d.i. met 23 % en in andere gevallen met de 3/4, de meest
rechtmatige eisen van de Vlamingen
kunnen afwijzen. De Vlamingen hebben eveneens dat recht, maar voor
hen levert dat niets op, vermits zij
nu de volstrekte meerderheid in h e t
parlement hebben. Zodat wij voor de
volgende paradoks komen te staan,
dat de Vlamingen met enkele zetels
méér n a de zetelaanpassing, minder
politieke m a c h t zullen hebben dan
vóór de zetelaanpassing met enkele
zetels minder.
Krachtens de huidige wetgeving
hebben de Vlamingen op dit ogenblik
50 % minder kans dan de franssprekenden om de hoogste betrekkingen
in het staatsbestuur en in het leger
te bekleden. En deze verhouding zal
steeds slechter worden naargelang de
bevolking in Vlaanderen zal toenemen. Hieraan zal, na de grondwetsherziening niets te veranderen zijn.
De volledige vernederlandsing van het
bedrijfsleven in Vlaanderen, zal onmogelijk worden, doordat de Walen
zich hiertegen zullen verzetten, zoals een invloedrijk Luiks tijdschrift
nog onlangs schreef.,
Hierdoor zal de hatelijke taalgrens
In bedrijven bhj ven bestaan en zullen onze Vlaamse afgestudeerden die
h u n opleiding in het Nederlands kregen, gehinderd worden om tot de top
van de onderneming op te klimmen.
De Vlaamse CV.P. heeft de Vlamingen steeds voorgehouden dat hun
bevolkingsoverwicht het beste wapen
was om hun rechten te veroveren.
Zij heeft het federalisme steeds bevochten met de bewering dat wij door
onze getalsterkte in deze staat het
overwicht zouden krijgen. Door de
waarborgen aan de Walen maakt de
C.V.P. de Vlaamse
gemeenschap
machteloos
en
verloochent
zij

schaamteloos h a a r vroegere politiek.
De houding van de Vlaamse C.V.P.
is bovendien lijnrecht in strijd mét
de formele verbintenissen van het
C.V.P.-kongres te Oostende en van
het kongres van de Vlaamse vleugel,
waarbij alleen maar waarborgen waren voorzien wanneer al de Vlaamse
eisen zouden ingewilligd zijn. Welnu,
geen enkele C.V.P.-er zal luidop durven beweren dat die eisen ingewilligd zijn. De Vlaamse C.V.P. verloochent eens te meer h a a r eigen verbintenissen.
De houding van de Vlaamse socialisten is een verloochening van het
algemeen
enkelvoudig
stemrecht,
waarvoor zij vroeger moedig en met
sukses hebben gevochten. Inderdaad,
door het stelsel van de waarborgen
zullen de vertegenwoordigers van de
Waalse kiezers, hoewel minder talrijk
dan deze van de Vlaamse, hetzelfde

gemeenschap het recht verlenen haar
eigen aangelegenheden zelf te beredderen, zoals wij voor de Vlaamse gemeenschap het recht opeisen h a a r
eigen aangelegenheden zelf te beheren. De gemeenschappelijke WaalsVlaamse belangen dienen, gemeenschappelijk behartigd te worden. Dat
is eerlijk en positief. Dö,t is federalisme.

den waarom Vlaanderen nog industrieel onvoldoende ontwikkeld Is. Dat
is ook de reden waarom het gemiddelde uurloon lager is in Vlaanderen
dan in Wallonië.
Als u mét ons meent dat u en uw
kinderen gelijke kansen moeten hebben in deze eenheidsstaat,
als u mét ons meent dat de Vlaamse
arbeidei geen lager loon mag ver-

" er wordt in dit land vals gespeeld"
beslissingsrecht hebben. De Waalse
kiezer krijgt in feite een gedeeltelijke
stem bij.
De Vlaamse socialisten verloochenen eveneens de mooie leuze die zij
nu verkondigen « Gelijke kansen voor
allen », wanneer de Vlamingen nu
reeds 50 % minder kans hebben dan
de franssprekenden om de hoogste
posten te bekleden.
De Vlaamse P.V.V.-ers willen het
franskiljons Brussels waterhoofd nog
in omvang doen toenemen. De Brusselse woordvoerder van de rondetafelkonferentie heeft het gezegd daar
uitdrukkelijk aan toevoegend, dat hij
ook namens de Vlaamse .P.V.V.-ers
sprak.
Het is ongerijmd het voor te stellen dat men beide gemeenschappen
beschermd door ze onder mekaars
voogdij te plaatsen. Door het systeem van de speciale meerderheden
maakt men van de bemoeizucht een
grondwettelijk recht.
Dii systeem is louter negatief :
het geeft de beide gemeenschappen
geen énkel recht om hun eigen aangelegenheden ^ é l f te beheren. Het
geeft hen wél het recht de andere
gemeenschap te verhinderen,
haar
eigen aangelegenheden te beheren
zoals zij dat zelf wil.
Als men ons zou vrstgen of wij dan
de Walen geen waarborgen tegen
overheersing, tegen minorizatie willen geven, dan antwoorden wij : wij
willen hen alle waarborgen geven.
Wij willen ons onthouden van elke
inmenging in de eigen Waalse a a n gelegenheden. Wij willen de Waalse

Er wordt in dit land vals gespeeld.
Ofwel is deze staat gebouwd op de enkeling en dan is hij unitair. Dan
moeten, vermits de enkelingen gelijk
zijn, van de basis tot de top al de
betrekkingen verdeeld worden tussen
franstaligen en nederlandstaligèn, in
verhouding tot hun getalsterkte. Ofwel is deze staat gebouwd op de gemeenschappen die eveneens gelijk
zijn. en dan moet de staat federalistisch worden hervormd. De knoeiboel
van de waarborgen is gewoon onverdedigbaar.
Ekonomisten voorspellen dat het
Beneluxmiddengebied het sterkste industrieel kompleks van Europa zal
worden. Tot dit gebied behoren de
provincies Antwerpen en Limburg en
het arrondissement Leuven.
Door de gewijzigde ekonomische
kriteria wordt de grootnijverheid niet
meer gevestigd bij de vindplaats van
de kolen, maar bij de zee of de diepe
waterwegen. De vestiging van Sidmar
in Zelzate is hiervan een bewijs. Met
het oog hierop zijn de provincies
Oost- en West-Vlaanderen uitstekend
gelegen voor industrievestiging. Hieruit volgt dat gans Vlaanderen sterke
troeven heeft voor een ffrote ekonomische opgang.
En het mag niet meer zijn dat deze nieuwe ekonomische kansen opnieuw worden vergooid, zoals gebeurd
is in de Limburgse mijnstreek, waar
de kolen geen grootnijverheid hebben aangetrokken zoals overal elders
ter wereld. Men wou de Waalse nijverheid beschermen tegen konkurrentie uit Vlaanderen. D i t is de re-

dienen dan zijn Waalse werkmakker,
als u mét ons meent dat de Vlaamse
zelfstandige recht heeft op een gemiddeld jaarinkomen dat zo hoog
ligt als dat van zijn Waalse kollega,
als u mét ons meent dat de Vlaamse
landbouwer recht heeft op een politiek die met zijn belangen zoveel r e kening houdt, als met de belangen
van de Waalse landbouwers,
schenk dan uw vertrouwen aan de
Volksunie.
Met het federalisme willen wij de
welvaart en de toekomst van de gehele Vlaamse gemeenschap veilig
stellen. En in deze gemeenschap willen wij met vooruitstrevende sociaalekonomische maatregelen de hoogste
welvaart van de arbeiders, de bedienden, de zelfstandigen, de landbouwers
en de ouden van dagen nastreven.
Het zal (HIS daarbij geen klap kunnen schelen of men deze maatregelen
lii^iks of rechts noemt; hoofdzaak is
dat zij doelmatig zijn. En wij kunnen
nu reeds zeggen dat de geldhaaien
van de grote trusts en kartels, die nu
het ekonomisch leven beheersen,
nooit onze bondgenoten zullen zijn.
Wij reiken over de taalgrens heen
de hand aan onze Waalse staatsgenoten, voor een nieuw pakt tussen
WaletJ e& Vlamingen, wuarin wij
jHize rechtmatige belangen zullen
verdedigen en geen enkel recht van
de Walen zullen krenken, maar ook
geen enkel voorrecht zullen dulden.
Voor deze hernieuwde Waals Vlaamse samenwerking in het wordend
Europa, zet de Volksunie de verkiezingsstrijd in.
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open brief

EN

aan de vastklampers
van de strohalm

Vrienden wijfelaars,
Gij zijt nog talrijk in Vlaanderen, alhoewel uw ras met de
'dag slinkt. Gij zijt nog talrijk om tegen alle hoop in te blijven
geloven in de mogelijkheid om een fatsoenlijke politiek - ook op
yiaams gebied - te voeren in de grote partijen. Helemaal onbeleerbaar zijt gij niet en oneerlijk zelfs helemaal niet. Het proces
dat zich in politicis bij u steeds weer opnieuw afspeelt, is dat
van de hoop-op-termijn, van de altijd opnieuw verschoven vervaldag waarop gij uw Vlaamse wissel meent te kunnen gaan
-trekken.
Edingen, Komen-Moeskroen, de randgemeenten : gij hebt
het geslikt zonder overtuiging, zonder geestdrift en - naar een
velhaast legendarisch geworden alibi-formulering - met de dood
in het hart. Steeds opnieuw hebt gij u vastgeklampt aan de brave
jongens wiens bolleke gij hadt zwart gemaakt bij de vorige
verkiezingen en in wiens goede trouw gij toch niet kunt twijfelen
zonder de filmlas van uw dagdronierijen voorgoed en brutaal te
zien breken. Gij zijt de grote hoop der hopers tegen alle hoop in.
De/e week, vrienden, zal uw krimpende falanks nog wat
kleiner geworden zijn. Want dezer dagen is er toch opnieuw een
schouwspel ge^\eest dat velen onder u - of zij nu C.V.P.-er,
B.S.P.-er dan -wel (ook dat bestaat !) P.V.V.-er zijn - de ogen
moet hebben geopend. Te Brussel hebben de grote partijen
opnieuw hun ware gelaat getoond, liet grijnzend gelaat van de
yiaamshaters en de op hol geslagen fianstalige chauvinisten.
De/e week, vrienden, is opnieuw het bewijs geleverd dat
Vlaamse halfslachtigheid, Vlaamse slaafsheid en onderworpenheid niets opleveren tenzij een klop op het laatdunkend hoofd
en een schop in het gebogen achterwerk. Deze week hebben de
partijen hun Brusselse lijsten een klein beetje in mekaar laten
stoten en de rezultaten zijn stichtend.
Daar hebben wij bijvoorbeeld de heren Vermeylen en Fayat
bij de B.S.P., twee heren die hun politieke weg gebaand hebben voor zover vadertje-lief dat nog niet had gedaan - onder het
epiteet flamingant. O, we weten het wel, zéér gematigd flamingant - thuis, voorzichtig in de salon, wellicht iets minder gematigd maar in de politieke wind steeds bereid om de natte \inger
peilend omhoog te heffen. Vermej len en Fayat, de hoop van het
magere Vlaamse socialisme in Brussel.
Twee ministers die dan toch alles geslikt hebben : de taalgrensafbakening met haar onelegante en anti-Vlaamse bochtjes,
de prijsgave van de zes randgemeenten, het geknoei aan de grendelgiondwet ten voordele van de Walen. Twee ministers die de
beker tot op de droesem hebben geledigd en het stof aan hun
voeten dag voor dag hebben gelikt in hun onderdanige buiginkjes.
Slippendragers van Lefèvre, handlesgevers van de taaiovertreder
die vice-goeverneur is, toegevers en slikkers tot het uiterste.
De dank voor hun slaafse onderworpenheid ? Vermeylen van de
tweede naar de vijfde plaats op de senaatslijst ; Fayat van de
vijfde naar de negende plaats op de kamerlijst. Zo wil het Sint
Poll, de grote « demokratische » heilige van de B.S.P., dezelfde
Sint Poll die Spaak bovenaan het lijstje en buiten schot plaatste.
En in het kielzog van de twee ministers verhuizen eveneens naar
achtei de Geldersen de de Geldofs, de overige « Vlaamse » kandidaten op de lijst van de B.S.P.

MINDEREN

In « De Standa'ard » loopt
nu op volle toeren de reportagereeks die L.DL. wijdt
aan de « grote » figuren van
onze nationale politiek. Na
Lefèvre en Spaak kwamen
deze week aan de beurt
Struye en Van Acker.
L.D.L. is een grootmeester
van de prietpraat, een onkritische opstapelaar van de
gemeenplaatsen
die
hem
voorgeschoteld worden door
zijn « hooggeplaatste » gesprekspartners.
Zo noteert hij klakkeloos
uit Struye's mond : « Het
heeft mij altijd gefascineerd
te ijveren voor de kleineren,
voor de minderen »• En hij
voegt er, liefst in vetjes, aan
toe : « Die karaktertrek van
hem vindt men terug in zijn
onvermoeibare
aktie
in
Straatsburg... ».
Dat Struye zou gefascineerd worden
door
zijn
bloedeigen ijver voor de kleineren en de minderen, is een
uitlating die óns in de hoogste mate fascineert. Ons is
het totaal onbekend,
dat
Struye ooit enige aktieve belangstelling zou aan de dag
gelegd hebben voor bijvoorbeeld de kleinere en de m.indere in zijn direkte omgeving, de gewone Vlaamse
man. Als Gents franskiljons
heeft hij daar steeds zéér
hoog boven getroond.

DE GENADEVOLLE
L.D.L. heeft Struye ook
een paar (zéér voorzichtige)
vragen gesteld i.v.m.
het
honderdtal terechtstellingen
dat na de oorlog werd uitgevoerd toen de huidige senaatsvoorzitter minister van
justitie was.
Struye is van mening dat
hij al'een mensen Het t e rechtstellen die schuldig waren aan vreselijke misdaden
van gemeenrecht.
Of een onderzoek van dat
honderdtal dossiers vandaag
— twintig jaar na de oorlog
— nog zou rezulteren in
evenveel executies, betwijfelen we zéér sterk.

De citeria die de krijgsgerechten na de oorlog gebruikten — en die dus ook
voor de minister de m a a t staf waren wanneer over leven of dood moest worden
beschikt — werden te dien
tijde reeds bestempeld — o a.
door Pholien — als de wraakoefeningen van een justitie
van negerkoningen.
Struye schuift in het vraaggesprek met L.D.L. de verantwoordelijkheid voor zijn
daden trouwens een eind
van zich weg : « het land
eiste executies.. » en « men
kan het goedkeuren of veroordelen doch het land wi'de toen executies ».
En omdat « het land »
wilde en eiste, willigde de
christelijke
minister
van
justitie maar in.

DE SCHUCHTERE
Ook Kamervoorzitter Achiel
Van Acker werd door L.D.L.
in « De Standaard » met een
uitgebreide
reportage
in
vraaggesprek-stijl bedacht.
We hebben ons er niet
kunnen van weerhouden, een
traan van ontroering weg te
pinken bij het portret dat
Achiel van zichzelf ophing
aan de door L.D.L. in de politieke wand geklopte nagel.
Van Acker noemt zichzelf
een schuchtere, die veel geleden
heeft
onder
zijn
schuchterheid.
Hij
heeft
slechts één ambitie gehad in
zijn leven : parlementair
worden. De rest is allemaal
vanzelf gekomen en
van
louter schuchterheid heeft
Achiel nooit één van de hoge
posten die men hem a a n bood, durven weigeren. Toen
men hem de eerste keer vroeg
om minister te worden, kreeg
hij een rode kop.
De schuchtere en bescheiden staatsman had het nog
uitvoerig over zijn liefhebberijen waaronder, zoals men
weet, de dichtkunst De daarbij afgedrukte proeven van
poëzie zouden vijftig jaar
geleden een fabrikant van
caramellen wild entoesiast
hebben doen worden
Opvallend weinig wist Van
Acker te vertellen over het

feit dat hij — in navolging
van de Anseele's, Vermeylen's, Merlofs enz. — de
grondlegger is geworden van
een partij-dynastie : zorgvolle en toegewijde vader
van politieke fils-a papa's.
Wat weet deze socialist,
deze proletarische
strijder
die zijn karige bete broods
aan een hardvochtige kapitalistische
maatschappij
moet ontwringen, te vertellen
over zijn idealen, over het
socialisme dat het aansch jn
der dingen zal veranderen,
over de nieuwe wereld die
moet gebouwd worden op de
grondslagen van de Idee?
Niet zo heel veel' Van
Acker heeft, blijkens zijn eigen woorden, véél meer weg
van een oubol'ige reaktionaire dorpsnotabele dan van
een socialistisch voorman.
Oordeel zelf over zijn h e r vormingsidealen : « Er zijn
in ons leven veel veranderingen gekomen, veel hervormingen ingevoerd : het
was niet altijd beter... en ten
slotte is het niet altijd veel
anders geworden »
Is dat niet treffend een
uitspraak van een verzadigd
bejaard burgermannetje, die
zo ongeveer alles heeft bereikt wat hij persoonlijk kon
bereiken en die zich nu de
konfortabele weelde kan veroorloven om te zeggen : «Och
kom, het zal allemaal mijn
tijd nog wel meegaan»?
L.D L., met de nijlpaardachtige fijngevoeligheid die
we van hem kennen, noteert
braafjes in de rand van Van
Acker's konformistische geloofsbelijdenis; « De hervormingen hebben hem daarom
altijd voorzichtig gemaakt.
Hij heeft er vele versjes over
geschreven. Hij leest ze voor:
mooi, lief. eenvoudig, zo vol
wijsheid ». Volgt dan zo'n
mooie eenvoudige wijsheidsdruppel : « Wat wordt hervormd, veranderd en
als
voorbeeld gesteld, soms minder dan stilstand later door
't nageslacht geteld ».
Zoals men ziet : L.D.L. en
Van Acker zijn oprecht twee
« verworpenen der aarde >
die zich eens heerlijk aan
mekaars boezem hebben uitgehuild.

In de P.V.V. is het zo mogelijk nog slechter. Op de plaatsen
vooraan prijken de « verruimingskandidaten » van mijnheer
Vanaudenhove : vier reaktionairen, wier anti-Vlaams fanatisme
geea grenzen kent : Moreau de Melen, Evrard, Snyers d'Attenhoven en Corbeau.
De C.V.P., die het dan toch hebben moet ook en vooral van
het Vlaamse platteland rond de agglomeratie, doet het nauweHjks beter. Op de eerste plaats voor de kamer, de man die nog
onlangs in een spreekbeurt van zichzelf zegde qu'il est un
hruxellois wallon, Van den Boeynants. En één der allergrootste
sieraden van het hoofdstedelijk C.V.P.-«flamingantisme», Schildwacht-Van Cauwelaert, vond er niets beters op dan de eerste
plaats op de senaatslijst - die toekomt aan de nederlandstaligen
in Brabant - met een groots gebaar van potsierlijke vrijgevigheid
weg te schenken aan de franskiljon Struye.
Ofwel laten zij zich er in een poll uitgooien. Ofwel zijn zij
driedubbel idioot genoeg om hün mandaat aan te bieden aan de
vijanden van het Vlaamse volk. In beide gevallen zijn zij - rood,
geel en blauw, - volkomen ongeschikt om met succes de strijd
te voeren op de plaats zelf waar zij als volk het meest bedreigd
worden : in Brabant. Het Brussels gelaat der grote partijen is
hun ware gelaat. Het is in dat afschuwelijk, van anti-Vlaamse
haat vertrokken mombakkes, dat de klap van de Volksunie hardst
moet aankomen. Zo meent
dio Genes.

De eerste meetings en volksvergaderingen van de Volksunie tijdens deze pre-electorale periode kennen
overal een zeer groot succes. Het'begon een paar weken geleden te St Niklaas, met 650 aanwezigen.
We citeren voor de vuist weg enkele resultaten van de jongste dagen : Sckaarbeek 250 aanwezigen.
Liedekerke 200 aanwezigen, Hekelgem 100 aanwezigen. Burst 205 aanwezigen, Veurne 350 aanwezigen.
Zoals men ziet wordt ook in kleinere gemeenten het aantal aanwezigen uitgedrukt door een getal met
drie cijfers... De foto hierboven werd genomen tijdens de toespraak van drs. M. Coppieters te Veurne.

DE VOLKSUNIE

P.V.V.-KONGRES...
Het kongres van de P.V.V.
was een Brusselse massameeting, waarop het verkiezingsprogram afgekondigd werd.
Enkele goede dingen werden
vooropgezet : zo de verbetering van het wegennet in ons
land en de aanleg van 100 km
autosnelweg per jaar. Onder
de regeringen met medewerking van de P.V.V. en met
Van Audenhove zeven jaar
lang als minister voor Openbare Werken, werd echter
weinig aan wegenbouw ged a a n en kwam er slechts 15
k m autosnelweg per jaar
klaar.
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vrijheid. De vrijheid van de
Vlamingen om op h u n eigen
grond h u n vrijheid te verliezen en ten onder te s a a n onder een door de geldmachten
opgedrongen verfransing. Op
het gebied van de taal en de
kuituur is de P.V.V. een 19e
eeuwse partij gebleven en
durft ze losbandigheidstheorieën verdedigen, waarover
ze op sociaal-ekonomisch gebied het niet meer waagt te
spreken.

Ongetwijfeld
is dit de
schuld
van
de
Vlaamse
P.V.V.-ers die in partijverband al te laks optreden en
die door de Brusselse P.V.V.
als onmondige meelopers beDe P.V.V. belooft thans schouwd worden, maar die
eindelijk gelijkstelling
van net goed genoeg zijn om de
de kindervergoedmgen
van P.V.V. het etiket van natiode zelfstandigen en landbou-. nale partij te bezorgen.
wers met die van loon- en
Het kongres van de P.V.V.
weddestrekkenden, wat de
zal
gekenmerkt blijven als
y.U. al sinds h a a r ontstaan
in 1954 eist en wat de libera- het kongres waarop sinds
len, toen ze in de regering Hertoginnedal voor het eerst
zaten, stelselmatig verwaar- opnieuw door een partij over
loosd hebben. Voor het pen- faciliteiten gesproken wordt
sioen der zelfstandigen wordt in nieuwe Vlaamse randge48.000 fr vooropgesteld, ech- meenten. Laten alle Vlamint e r zonder bepaling van een gen dit gedenken op 23 mei
termijn. Waarom niet te ver- eerstkomend !
wezenlijken binnen de vier
j a a r ? Ten slotte heeft de
P.V.V. ook aan de gehandi- EVEN REKENEN
kapten gedacht, die ze evenHet arrondissement Brussel
eens vergeten waren toen ze
zelf regeerden. Over de ver- telt buiten de Brusselse agsoepeling van de belastingen glomeratie 430.000 Inwoners,
werd slechts vaag gesproken. genoeg voor tien zetels voor
De fameuze 25 % verminde- de Kamer en vijf voor de
Senaat.
ring van vroeger werd vergeten !
Als we aannemen dat De
Winter verkiesbaar is bij de
P.V.V., Gelders en Fayat bij
de B.S.P. en mevr. De Riemaeker en Van Elslande bij
t.. EN FACILITEITEN
de C.V.P., dan maakt dat 5
Op de grondwetsherziening Vlaamse kamerleden uit de
werd weinig kritiek uitge- kleurpartijen en dit voor gans
bracht. Dat ze anti-demokra- h e t arrondissement Brussel,
tisch en reaktionair is, stipt waar er normaal een vijftiende P.V.V. niet aan. Zij vindt tal zouden moeten zijn. De
?e klaarblijkelijk nog niet agglomeratie Brussel en het
arrondisseerg genoeg want de P.V.V. administratief
blijft
vraagt opnieuw faciliteiten ment Halle-Vilvoorde
in een brede zone rond Brus- roofgebied voor de Brusselse
sel. Dit alles in n a a m van de franstalige taalrassisten. De

Vlamingen in de kleurpartijen vinden dit alles n a t u u r lijk opperbest. En dan maar
veel praten over Brussel als
ontmoetingsgebied ! Zouden
ze het niet beter hebben over
Brussel als sperzone voor de
Vlamingen ? Want wat is er
nog demokratisch aan de
houding van de kleurpartijen
te Brussel ? Zij"* miskennen in
wezen het kiezerskorps.

DE DRIE FONDSEN
De verklaring van de drie
Fondsen (Willemsfonds, Davidsfonds en Vermeylenfonds)
zou de Vlaamse kleurpolitici
tot bezinning moeten brengen. Als men echter ziet hoe
de Vlaamse pers deze verkla-

en zij verzetten zich dan ook
uit alle kracht tegen elke r e geling, die de voltooiing vaa
het Vlaamse rechtsherstel
zou bemoeilijken of zelfs onmogelijk maken.
Zij rekenen op alle Vlaamse
parlementsleden om bij de
herziening van de Grondwet
erover te waken dat de volledige rechtsgelijkheid voor
de Vlaamse gemeenschap definitief verzekerd wordt».
De Fondsen hebben het
zeer klaar gezien, zoals alle
eerlijke
en
verstandige
vlaamsgezinden. De grondwetsherziening maakt alle
Vlaams rechtsherstel onmogelijk in de toekomst. Het is
een anti-demokratische, een
reaktionaire
grondwetsherziening.

Verleden zondag trokken weer duizenden en duizenden jongeren - ook Volksunie-Jongeren - over rie
Brusselse lanen om te betogen tegen de A-bom. Het is te hopen dat men ei volgend jaar eindeljik n
zou slagen, iedere politieke monopolisering van deze op zichzelf simpatieke betoging uit te schakeUa
Strijd voor de wereldvrede is ook Vlaams-nationale traditie.

GEEN BEIANGSTEIUNG ?
Er is een tijd geweest dat de Volksunie « geen programma had ». Vele jaren
heeft dit « argument » dienst gedaan in
de pers en op de meetings van de tegenstrevers. En het is slechts nadat wij er
onvermoeibaar vele tonnen papier tegenaan gegooid hebben, dat deze nonsens
stilaan uit de omloop werd genomen.
Vandaag hebben wij dus in elk geval
reeds een programnja. Men zwijgt er
weliswaar zoveel mogelijk over, maar het
bestaan zelf ervan wordt praktisch nooit
meer aangevochten.
Dus zijn onze tegenstrevers, de, jongens
van de Standaard op kop, ijverig op
zoek gegaan naar nieuwe, naar ernstiger
argumenten om ons het hoofd in te slaan.
En zo is het te verklaren dat we voor
enkele weken in De Smaele's krant een
zeer eigenaardige statistiek konden vinden, de statistiek ni. van het aantal neergelegde wetsvoorstellen in verband met
de landbouw en sedert het aan het bewind komen van Lefèvre en Spaak. De
CVP is natuurlijk onbetwistbaar kampioen : 10 wetsvoorstellen ! En de Volksunie bengelt ergens ver achteraan met ...
O voorstellen !
Het statistiekje was voorafgegaan van
een ellenlange opsomming van alles wat
de regering gedurende haar bewind voor

ring wegmoffelt, weet men
hoever Vlaamse
eerlijkheid
onderligt bij partijpolitiek
geknoei.
De tekst van de drie Fondsen is een duidelijke veroordeling van de Vlaamse parlementariërs die de grondwetsherziening
goedgekeurd
hebben. Wij halen aan : « De
drie Fondsen verbazen er zich
over, dat steeds eenzijdig
wordt gesproken over een
mogelijke minorizering van
de Walen in de toekomst en
zo weinig over de nog altijd
bestaande minorizering van
de Vlamingen in de Belgische
werkelijkheid van vandaag.
Zij wijzen er met nadruk op
dat de Vlamingen op een
aantal gebieden nos altijd de
eisende partij in België zijn

onze land- en tuinbouwers had gedaan.
Een enorme inspanning heeft die regering zich blijkbaar getroost ten voordele
van deze beroepsklasse, want reeds halverwege de reeks initiatieven heeft men
de neiging om te roepen : « Halt ! Stop I
Zoveel niet ! De anderen moeten ook nog
iets krijgen ! > ... En dan volgt uiteindelijk dat fameus statistiekje, waaruit want dat was vanzelfsprekend de bedoeling - onweerlegbaar moest blijken hoeveel belangstelling de CVP aan de dag
legt voor de landbouwers en hoe de
Volksunie deze mensen werkelijk totaal
vergeten heeft na de verkiezingspamfletten van 1961 I
De Standaard-jongens vergeten echter
dat de landbouwer voor parlementaire
statistiekjes slechts een zeer matige
belangstelling heeft. De Standaard-jongens vergeten dat de landbouwer de aan
zijn stand betoonde belangstelling met
een andere meter pleegt te meten, met de
meter iil. van zijn inkomen. Ze vergeten
dat de landbouwer om 10 CVP-voorstellen hartelijk moet lachen en zelfs om 100
CVP-voorstellen hartelijk moet lachen,
indien de politiek van diezelfde CVP er
ondertussen niet voor zorgt dat zijn bedrijfsinkomen stijgt, dat zijn sociale
pozitie verbetert en dat er, meer in het

algemeen, een landbouw-klimaat geschapen wordt waarin de boerenstiel goed
gedijen kan.
Het valt echter zeer te betwijfelen of
van dit alles veel in huis gekomen is. Het
landbouw-inkomen stijgt weliswaar sneller dan dat van de andere maatschappelijke klassen, maar de goed te maken
afstand is zo groot, dat een werkelijke
pariteit op dit gebied nog lang niet in
het zicht is. De sociale pozitie van de
landbouwers, vooral in vergelijking met
deze van arbeiders en bedienden, is
zowat het onderwerp van alle gesprekken die men de laatste tijd met de boeren voert en iedereen kan het vermoeden;
in gunstige zin en met geestdriftige
bewoordingen worden de inspanningen
van de regering niet ter sprake gebracht!
En wat een landbouw-klimaat betreft,
dat is er. Het wordt trouwens door de
boeren zeil geschapen : de ene betoging
is nog met uit het nieuws, of reeds wordt
er een volgende aangekondigd 1

beziggehouden. Niet alleen zijn wij persoonlijk tussengekomen, telkens hun problemen in de Kamer ter sprake kwamen,
maar in ontelbare artikelen, toespraken
en gesprekken hebben de Volksunie-mensen zich begaan getoond met de noden
van de Vlaamse boer, tuinder en viss>er.
Eveneens persoonlijk zijn wij - met
succes trouwens - tussenbeide gekomen
toen in 1962 de hopboeren een zwaie
krisis doormaakten. Onze tussenkomsten
bij de begrotingen van Landbouw - men
mag ze er gerust op naslaan
bevatten
een aantal uiterst nuttige en belangrijke
voorstellen die niet wijzelf, doch wel de
regeringspartijen - indien zij het met de
landbouwers goed meenden - hadden
kunnen verwezenlijken. In dit verband
moeten wij zeker verwijzen naar de
ophefmakende « Landbouwnota », gepubliceerd ter gelegenheid van onze « Studiedag over landbouwproblemen » te
St-Niklaas op 25 april 1964. En we willen
even vooruitlopen op een andere uiterst
belangrijke publikatie : in het sociaalekonomisch Tienjarenplan dat volgende
week van de pers komt, houdt de Volksunie zich andermaal zeer uitvoerig bezig
met alle aspekten van het landbouwvraagstuk en doet ze opnieuw zeer konkrete en praktische voorstellen.

Maar of dat allemaal tekenen zijn van
bezorgdheid om de boeren en van belangstelling voor hun problemen, we menen
het te mogen betwijfelen. Zolang de boer
die zorg en die interesse niet aan zijn
geldbeugel voelen kan, zal hij trouwens
zeer moeilijk van die beide zaken te
De landbouwers kunnen gerust zijn :
overtuigen zijn.
bij ons zou bun stand meer zijn dan
En indien we nog even naar vooralleen maar een rekruteringsveld van
noemd statistiekje en naar de Volksunie "
goedkope industrie-arbeiders. Wat de
mogen terugkeren, zou de Vlaams-natioboerenstand onbetwistbaar geworden is,
nale partij inderdaad voor onze landdank zij de enorme « belangstelling »
bouwers slechts de belangstelling hebvan de CVP en de BSP voor onze landben die blijkt uit de nul van het Stanen tuinbouwers.
daard-statistiekje ? We kunnen deze
Op 23 mei kunnen de betrokkenen deze
vreemdsoortige waardemeter gerust als
ongezonde « belangstelling » echter heel
volstrekt onbetrouwbaar van de hand
wat matigen. We hopen dat ze deze kans
wijzen. De Volksunie heeft zich altijd
niet onbenut gaan laten !
zeer intens met de problemen van onze
Vlaamse boeren, tuinders en vissers
dr. R. van Leemputten.
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Ons dunkt dat dan eindelijk toch werk gemaakt wordt
van een eerlijke meertaligheid te Brussel. Of de affiche's van de gebuisde Gilson
daar voor iets tussen zitten,
is ons niet bekend.'
In ieder geval konden we
dezer dagen op een uithoek
van Ander! echt vaststellen
d a t burgervader Bracops een
dozijn opschriften op borden
had laten aanbrengen met
volgende tekst : « Defense de
déverser — Verboten te storten ».
Ge ziet : ze gaan er in de
Brusselse agglomeratie op
vooruit. De borden z^ijn er nu
reeds drietalig Frans-DuitsNederlands.
DE KNECHT
VAN

STRUYEI

Er is bij de C.V.P. enige
deining ontstaan, omdat senator Van Cauwelaert zijn
eerste plaats op de senaatshjst te Brussel spontaan afstond aan mijnheer Struye.
Het is inderdaad de stoere
Schildwacht, die destijds gezworen had dat in de randgemeenten geen vierkante
meter Vlaamse grond zou
verloren gaan, die bereid was
zijn eerste plaats op de
senaatslijst te Brussel, die
a a n een Vlaming toekomt, af
te staan aan de zeer humanistische Struye die het rekord boekte van de repressieterrechtstellingen.
Voor dergelijke mannen
wijkt inderdaad de dappere
Schildwacht.
VEEL VOLK
De groep der zgn. « Vlaamse
Demokraten» had voor verleden zaterdag te MolenbeekBrussel in de zaal « De Groene Poort* (500 plaatsen) een
publieke vergadering belegd.
Er waren voor deze bijeenkomst zeven mensen opgekomen, Inrichters inbegrepen !
De vergadering vond dan ook
niet plaats !

Om even te vergelijken :
eveneens verleden zaterdag
belegde de Volksunie een
openbare vergadering in de
kleine gemeente Hekelgem,
uiterste uithoek van het arrondissement. Opkomst : 100
geestdriftige mensen.
« GELIJKE KANSEN »

De regering heeft
een
amendement ingediend bij
de begroting van Nationale
Opvoeding en Kuituur, waardoor een speciaal krediet van
8,9 miljoen toegekend wordt
aan het «Theatre National
de Belgique » te Brussel.
Voor de nieuwe Vlaamse
Beursschouwburg, eveneens te
Brussel, wenst de regering
slechts .één miljoen uit te
trekken.
« Gelijke kansen » voor iedereen, en vooral voor het
Nederlandstalig Toneel te
Brussel !
VERRUIMING
TE

KORTRIJK

Te Kortrijk werd een overeenkomst bereikt tussen het
arrondissementeel
bestuur
der Volksunie en de heer Juul
Coussens,
gewezen burgemeester van Kortrijk en oudvolksvertegenwoordiger,
samen met andere vooraanstaanden, om met de aanstaande
parlementsverkiezingen een verruimingslijst
voor te dragen onder de
naam «Vlaamse Volkspartij^,
dit na ruggespraak en goedkeuring door het hoofdbestuur der Volksunie.
De heer J. Coussens zal
kropman zijn voor de Kamer
en dr. jur. W. Van Walleghem
kopman voor de Senaat,
WERKEN MAAR...
Bij het onderwijzend personeel, voornamelijk in het
vrij technisch en kunstonderwijs zijn er vele tientallen
die méér' dan een gewoon
uurrooster hebben of die
thuis nog een of andere vorm
van vrij of zelfstandig beroep

DISCUSSIE
De kunst van de discussie is een echt
menselijke kunst. Daarom alleen al zou
elkeen ef zich moeten op toeleggen, te
léren discussiëren. En omdat zelfs de
meest heginselvaste pacifisten in ruime
mate oorlogzuchtige kereltjes zijn, en
omdat overigens niets menselijks gemakkelijk kan verworven worden, hebben we
daar nogal wat last mee ! Flaminganten
en nationalisten hebben bovendien zozeer
de naam fanatieke onredelijkaards te zijn,
dat niets zozeer de v m o z i n g wekt als
een zeer redelijke, kalme en toch beslist
radikale uiteenzetting van wat wij denken- en willen. Wie een dergelijke verwondering %eroorzaken kan, heeft misschien ook een begin van wijsheid bewerkt ! Kn (lat is heel zeker géén kleinigheid '
Oiiid.it een discussie ecliler bestaat uit
^\ oord en wederwoord, en daardoor volledig \erschilt van propaganda, polemiek
of redevoering, is het allerbelangrijkst
te weten met wié men eigenlijk te doen
heeft. Dat veronderstelt luisteren en
begrijpen, ^ an/elfsprekend. Maar er is
nog heel wat méér.
Het is bekend dat een wijs man nogal
sterk overtuigd is van zijn onwetendheid
en dus ook van de noodzaak bij te leren.
Daarom heeft men natuurlijk veel meer
kans dat een wijs man eveneens geneigd
is te luisteren dan dat dat het geval
is bij de zeer velen die overtuigd zijn
dat zij het wél weten. Wijze mensen zijn
zeldzaam als kostbare parels : veronderstel niet te gemakkelijk zo'n parel ontdekt te hebben. Omdat de meeste mensen
(en ook wijzelf !) een ruime lading zelfgenoegzaamheid en dus donilieid met
yic'h meevoeren, moeten we elkaar met
voorzichtigheid behandelen.
Wie ons zou laten voelen, en zeker als
hij het met ongeveer evenveel woorden
zégt, dat we eigenlijk te dom en te onwetend zijn om over een of andere zaak
of probleem te spreken, heeft op hetzelfde ogenblik de mogelijkheid tot discussie getorpedeerd 1 Of we nu in een
•\\-itte of rode woede ontploffen, doet er
ten slotte niet zoveel meer toe : het is
gedaan I We zouden er echter voort-

Monsieur F. Pepermans, Administrateur Délégué, Directeur
general de la S.A. Bell Telej^ne
Manufacturing Company, a
l'honneur et Ie plaisir d'invmr

a assi ster h la cérémonie qui 'aura lieu, Ie mereredi 21 avril
prochain, h 16 h., a la Gran£Vlace de Geel, h l'occasion de la
pose de la première pierre, pat: Monsieur A. Spinoy, Ministre
des Affaires Ecotiomtques et de l'Energie, d'une nouvelle usine
Frigibell, sur Ie terrain ind^striel situé Ie long de l'autoroute
Roi Baudouin.
La cérémonie sera suivie d'une reception.
Reunion h. la Grand'Place ds Geel, h r*y h. ^i;.
VeuiU^^épondre s.v.p. au moyen de la c&ijc ci-;ointe, avant ie 8 avnl prochain.

De kleurpolitici beweren, dat de grondwetsherziening met de grendel der « waarborgen « er mede op gericht is de « Vlaamse verworvenheden » te beveiligen. Hoe groot die Vlaamse « verworvenheden » zijn en wat ze eigenlijk waard zijn, kunnen we iedere dag opnieuw vaststellen. Zo
bijvoorbeeld in bovenstaande uitnodiging, ^aaruit we vernemen dat minister Spinoy op de
Grand' Place te Geel een eérémonie zal bijwonen naar aanleiding van de eerste-steenlegging
van een nieuwe fabriek (eindelijk dan toch eens een fabriek die niet naar Ghlin overgeheveld
wordt door kameraad Spinoy). En aangezien het bedrijfsleven in Vlaanderen sinds Hertoginne'dal «vernederlandst» heet te zijn, aanvaardt de Vlaamse minister graag, te prijken op een
uitnodiging die tweetalig is met het Frans voor aan..._
Kameraad Spinoy, vertegenwoordiger van Vlaamse arbeiders, voelt zich kiplekker in het gezelschap van de industrie-franskiljons die minachtend neerkijken op de taal van hun personeel
en hun omgeving.
Na vier jaar sabotage van de Kempische streekontwikkeling
komt Spinoy op 21 april te Ceel
een stukje verkiezingskomedie opvoeren... üt het Fransi_

2.
durend moeten aan denken dat juist hetzelfde met onze gespreksgenoot gaat
gebeuren als we hem laten merken dat
we hem als dom beschouwen, of als onwetend. En dit zal des te zekerder gebeuren naargelang deze' inderdaad nogal
dom en nogal onwetend is...
Is men geneigd of komt men er gemakkelijk toe iemand als domme jongen te
behandelen, dan moet men zich maar niet
aan een discussie wagen : het wordt onvermijdelijk een zonder meer schadelijke
scheldpartij ! E%en belangrijk lijkt ons
echter een nauw daarmee verwante fout :
zich kwetsend of beledigend uitlaten over
overtuigingen en levensinzichten die niét
ter discussie staan.
Het is toch immers zó dat er in elke
mens een aantal min of meer bewuste
gedachten l«ven die hem, hoe dan ook,
dierbaar zijn. Voor hém zijn ze onaantastbaar. Ook voor wie overtuigd is ,dat
mensen over gewoonweg alles zouden
moeten kunnen discussiëren, is het toch
niet verantwoord naar aanleiding van
een konkreet punt alles in de discussie
te betrekken. Wie zou er ooit in slagen
iemand die het staatsnationalisme als
vanzelfsprekend en onaantastbaar beschouwt, in een zelfs langere discussie
zonder meer tot het aanvaarden van het
volksnationalisme te brengen ? Merkt
men dat de tegenspeler « heilig > overtuigd is dat België in zijn aktuele vorm
onvervangbaar is, dan kan men trachten
duidelijk te maken dat het een « vaderlandse plicht » is Vlaamsgezind te zijn 1
Wie zich beroept op de internationale
waarde van het Frans in vergelijking met
het Nederlands, kan men in een korte
discussie doen opmerken dat hij daardoor
een demokratisch
België onmogelijk
maakt. Terwijl men zijn betwistbare
overtuiging laat voor wat zij is, kan men
opwerpen dat hij daardoor België ter
dood veroordeeld !
Zo discussiëren is -géén leugen ! Het is
nuchter realisme ! Men speelt enkel met
werkelijk bestaande mensen. Niet mei de
ideale wijze mensen.
Nemrod.

uitoefenen. Deze mensen be- lijke besluiten met terughoren mede tot de vitale en werkende kracht tot in 1958
onmisbare krachten in een werden afgekondigd! Wie
j maatschappij die niet louter de komst van de machineuit funktionarissen wil be- maatschappij niet voorzag
« mag » dus terugbetalen !
I staan.
Vele duizende, vaak vele
Onze sociaal gerichte rege|ring heeft zich heel speciaal tienduizende franken... omdat
met deze mensen bezig ge- hij té veel initiatief of werkhouden ! Op 10 m a a r t van dit kracht had. Of hij m a ^ nu
jaar verscheen een eerste ko- maanden lang werken zonninklijk besluit dat zich met der betaald te worden...
Misschien dat onder het
hen bezig hield, op 15 april
daarop een tweede. In beide onderwijzend personeel nog
gevallen is de bedoeling, de wat méér mensen gaan n a inkomsten van deze h a r d - denken over de echte sociale
werkende mensen te vermin- zin en over de politiek van
deren. Het tweede koninklijk deze « sociale » regering ! En
besluit veranderde te t e r m ovep de noodzakelijkheid van
; vrij beroep » in « zelfstan- een échte en stevige opposidig beroep », zodat elke « ont- tiepartij !
snapping » onmogelijk wordt.
Dit zogezegd < bijkomend J>
werk wordt nu niet meer als BEENHOUWERSTALENT
volwaardig werk beschouwd.
Natuurlijk wel voor de inAan de vooravond van het
spektie bv. Maar niet langer C.V.P.-kongres betreffende de
meer voor wat de betaling grendelgrondwet
schreef
betreft!.
voorzitter Vanden Boeynants
in een stijl, die hij zich waarschijnlijk eigen maakte bij
zijn omgang in de slachthuizen van Anderlecht : «Het
MACHINEheeft jaren geduurd, alvoMAATSCHAPPIJ ?
rens men de stier bij de h o - '
rens
heeft durven vatten, het
Wie dus niet voldoet aan
heeft
nog eens vele maanden
h e t standaard-type wordt in
geduurd
eer men hem op de
zekere zin, maar zeer tastknieën
kreeg
».
baar, «gestraft» : minder
Wie of wat was die stier ?
b e t a a l d ! Ma&r het feit d a t
men niet vofledig in overeen- Wie of wat ging door de kniestemming met een loon-fi- en ?
che werkt en leeft wordt nog
De Vlaamse vleugel van de
erger doordat deze konink- C.V.P. alleszins jj
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KRONIEK
DER

ZELFSTANDIGEN

Er zijn in het land ruim 800.000 zelfstandigen. Met hun familieleden vormen zij
een belangrijk kieskliënte^b zo redeneren de kleurpartijen. Zij hebben dus aan
de partijknutselaars die het verkiezingsplatform moeten ineentimmeren,
opdracht gegeven om nogmaals een poging te doen om de zelfstandigen, te
lijmen.
^
Zeifs de rode kameraden, voor wie de zelfstandigen ekonomische parasieten ten aan de zelfstandigen zullen de
waren die zij ongenadig wilden uitschakelen, hengelen nu onbeschaamd naar P.V.V.-ers schaamteloos vei loochenen,
zoals zij schaamteloos hun vroegere
de stem van die ekonomische nietsnutten.
Maar waarom beloven de socialistische heerschappen zoveel voor de
toekomst, als ze de macht hebben het
allemaal nu te vervirezenlijken ? Want
zij zitten toch m de regering. En de
minister van Sociale Voorzorg is een
socialist. Waarom stelt de socialistissche minister Leburton nu geen verhoging voor van de pensioenen en de
kinderbijslagen die beide toch tot
zijn bevoegdheid behoren ? Waarom
stelt dezelfde minister geen behoorlijke regeling voor van de ziekte- en i n validiteitsverzekermg der zelfstandigen, die ook tot zijn terrein behoort ?
Waarom laat hij zijn eigen wetsvoorstel dat hij in 1959 indiende, niet
goedkeuren nu hij als minister gezag
heeft ? Dat wetsvoorstel voorzag een
pensioen van 30.000 fr; dat is, omgerekend tegen de huidise indeks,
36.000 fr HIJ verloochent niet alleen
zijn eigen wetsvoorstel, maar hij
durft ook niet onze vertegenwoordigers steunen wanneer zij in de Kamer een pensioen van 36 000 fr verdedigen

ringen. Maar waarom belooft ook zij,
voor later wat zij nu kan uitvoeren ?
De huidige minister van Middenstand,
Declercq, is C V.P -er en lid van het
N.C.M V., een mantelorganisatie van
de C.V.P. die erop gericht is, de zelfstandigen zand in de ogen te strooien.
En de minister van financiën, Dequae,
is eveneens C.V.P.-er en lid van bovengenoemde
middenstandsvereniging En partijvoorzitter Van den
Boeynants, waarom gooit hij zijn invloed niet in de schaal om de rechtmatige belangen van de zelfstandigen
te verdedigen ? Hij is er geraakt door
de zelfstandigen. Hij was minister
van middenstand in de vorige regering. Welnu, het zijn juist deze drie

En de C V.P ? Zij belooft natuurlijk, net als vroeger, allerlei v^rbete-

C.V.P -spitsbroeders die door de onafhankelijke bladen van de zelfstandigen het ongenadigst worden a a n gevallen, omdat zij de zelfstandigen
zo onbeschaamd in de steek laten.
En de P.VV., de omgedoopte liberale partij ? Met het lef van de kwakzalver overklast zij de twee overige
kleurpartijen in haar verkiezingsbeloften. Maar waarom deed zij ook
niet vroeger wat zij nu belooft ? De
liberalen zaten in de regering van
1954 tot 1961. En de onbetaalbare,
lawaaierige partijvoorzitter Van Audenhove was ononderbroken minist'-r van 1954 tot 1961. De liberalen
lundeleer en Bossaerts waren de
Tste ministers van middenstand. De
1 lidige achterstelling van de zelfandigen is in hoofdzaak a a n hen te
jten, doordat zij een verkeerde
t art namen. Wat is er van een partij
1 verwachten in wier top zich een
ikerbaron, een van de weinige mll1 rdairs, heeft genesteld ? Een partij
1 et een Sneyers d'Attenhoven, die
ikele weken geleden nog verklaarde
it al de pensioenen moesten worden
I geschaft, omdat zij te veel kosten.
Wat heeft de zelfstandige te ver\ ichten van een partij met een
P V.V.-volksvertegenwoordiger Munc leer (de zoon) voor wie een paar
;ken geleden een baas van een ket a grootwarenhuizen 700.000 fr op\ lalde tijdens een zakenlunch om
d
verkiezingskampagne van deze
P V.V.-kandidaat
te
bekostigen ?
riiindeleer, zo zei de baas. heeft in
1 t verleden grote diensten bewezen
n de grootwarenhuizen en wij
jeten hem toelaten ons ook in de
I ïkomst diensten te bewijzen

; H

belofte van 25 % belastingsvermindering hebben verloochend.
De Volksunie geeft zich niet uit
voor een partij der zelfstandigen; zij
is een Vlaams-nationale partij, die
de bjelangen van de gehele Vlaamse
gemeenschap verdedigt. En in de
eerste plaats in die gemeenschap de
belangen van de groepen die het ergst
werden verwaarloosd. Dat zijn de
bejaarde zelfstandigen en de zelfstandigen met kinderlast. De woordvoerders van de Volksunie hebben
herhaaldelijk in het parlement de
onmiddellijke verhoging van het pensioen tot 36.000 fr geëist, in afwachting van het algemeen basispensioen
voor alle bejaarden, werknemers en
zelfstandigen Wij vinden het normaal dat alle bejaarden, om het even

Onze parlementairen hebben herhaaldelijk in de Kamers de volledige
gelijkheid tussen de kinderbijslagen
aan de werknemers en deze aan de
zelfstandigen bepleit
Zij oordelen
dat de opvoeding van een kind van
een zelfstandige even duur is als vaa
een werknemer.
De Volksunie is steeds opgekomen
voor het recht op gezondheid voor
allen, dus ook voor de zelfstandigen.
Zij heeft steeds een stelsej veidedigd
waarbij de gezondheidszorgen even
goed gewaarborgd zijn voor de zelfstandigen als voor de andere sociale groepen.
De vertegenwoordigers van de
Volksunie hebben m het pailement
een stelsel verdedigd, waarbij aan de
werkgevers met ten hoogste 4 werknemers een aanzienlijke afslag wordt
verleend voor alle R M Z-bijdragen.
Onze parlementairen hebben de

DE BELOFTEN DER KLEURPARTIJEN

Het is toch overduidelijk d a t öe beheiden zelfstandige niet kan reken n op een partij van grootkapita1 ten, reactionairen en verdedigers
Van de grootwarenhuizen. Hun belof-

tot welke sociale groep zij behoren,
een onbezorgde oude dag zouden kennen.
Onze woordvoerders hebben herhaaldelijk de afschaffing van h e t h a telijk onderzoek naar de bestaansmiddelen geëist. Het mag niet zijn
dat een bank-directeur die op pensioenleeftijd een pak effekten mag
bezitten en een rij flatwoningen, zonder dat hem hiervoor een cent wordt
afgetrokken van zijn pensioen. Terwijl een zelfstandige een (armzalig)
pensioentje wordt geweigerd als hij
een inkomen heeft van 3.500 fr.

samenvoeging van de inkomsten der
echtgenoten scherp bestreden. Zij
hebben eveneens krachtdadig de wederinvoering van de aftrekbaarheid
van de belastingen bepleit.
De Volksunie heeft geen coöperatieven zoals de kleurpartijen; zij staat
volkomen onafhankelijk
van h e t
grootkapitaal en h a a r verkiezingskampagne wordt niet door de grootwarenhuizen betaald. Zij alleen is in
staat om de belangen van de zelfstandigen te verdedigen. Zij heeft
het daarom ook steeds onverschrokken gedaan.

EEN UIT6EZ06EN GROEP:
DE KLEINE ZELFSTANDIGEN!
Wat moet een kleine zelfstandige met e'en netto belastbaar inkomen van 50.000 fr in 1965 betalen "
1. Personenbelasting
3.650 fr
2. Ziekteverzekering
1.260 fr
3. Bijdragen voor Kas van Gezinstoelagen, wanneer
hij woont bv. in een huis met een kadastraal inkomen van 15 000 In een gemeente boven 50.000
inwoners :
1.425 fr
4. Pensioenbijdrage (5,25 %) :
2.625 fr
8.960 fr

Totaal :
Daarbij komt nog :
1. Verhoging der personenbelasting 15 % indien hij
niet vooraf betaalde :
2. Tot 5 gemeenteopcentimes :
(3.650 - 2.000)
Totaal :

547 fr
82 fr
9.589 fr

Dat is nagenoeg 20 % van zijn klein inkomen !

K
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JAN BRUSSELAERS:
BEULINGPAP ETEN
BIJ DE BERBERS
Het moet niet altijd het buitenland zijn dat de toon aangeeft inzake de grote
reisreportages. Ook wij in Vlaanderen hebben « knapen » die wat meer ondernemen dan ergens op een slechtv erlucht redaktiekantoor, al tokkelend op de
schrijfmachinetoetsen,
de dagen te slijten. Onder deze zwervende en avonturenzoekende reporters is Jan Brusselaers, sedert 1947 als redakteur verbonden aan
Vlaanderens oudste dagblad « Het Handelsblad », zeker een van de meest interessante. Een van de eerste avonturentochten van deze globetrotter bestond
uit een blttzreis doorheen drie werelddelen : Europa, Azié en Afrika die hij samen
maakte met zijn kollega Luc Van Gastel. Men een klein sportvliegtuigje trok hij
daarna naar de Goudkust, een reis wortelend in de aktuahteit van het naar onafhankelijkheid groeiende Afrika. Een reis trouwens die niet van gevaren ontbloot was. Zowel van de eerstgenoemde tocht als van de 2de, verscheen een boek,
de eerste onder de titel « De vuurdans van lamilee » en de tweede als « De witte
en de zwarte toetsen » verschenen in de reeks Vlaamse Pockets bij Heideland
te Hasselt.
m ontvangst te nemen en waarvan
ongeveer twintig ten honderd reeds
lang overleden zijn, zonder dat de
administratie het weet of het aan h u n
< plaatsvervangers » merkt. Over de
sheriffs van Monrovia die Indianen
willen invoeren en ten slotte ook over
de politiechef van het slavenkasteel
van Elmina, die zijn broek te drogen
hangt op de oude Nederlandse wapenleuze «Dient God en eert den Keyser »

Het is het verhaal van mensen. Cijfers en klassieke reisbeschrijvingen
komen er niet bij te pas, of althans
zeer weinig wat het eerste betreft en
voor het tweede kan men helemaal
gerust zijn dat men weinig dors zal
te lezen krijgen, wanneer men weet
dat J a n Brusselaers het onder meer
heeft over : de luchtmachtluitenant
Antonio Botella Palop die hem te El
Aium, midden in de Spaanse Sahara
leerde beulingpap eten. Over de «Kinderen van de Regen » die geen paspoort krijgen van hun Spaanse vaderland, omdat ze vandaag in de Rlo de
Oro, morgen weer in Mauretanië de
zeldzame wolken op de voet volgen.
Over een prokureur van de Franse
republiek die te Port Etienne, gewapend met de Code Napoleon, moet
gaan zoeken naar vermoorden die
door de hyena's ontgraven werden.
Over de duizende zwarte ambtenaren
die met de «train de la fin du mois »
naar Dakar sporen om er hun salaris

Deze enkele grepen uit de behandelde onderwerpen zullen ongetwijfeld reeds nieuwsgierigheid opgewekt
hebben bij onze lezers en dan was
het niet zozeer onze bedoeling te gaan
puren uit het boek of hier aan boekbespreking te gaan doen. Wij wilden

«

m.
Een niet-alledaagse foto van een schrijver : Jan Brusselaers,
onder de felle woestijnzon.
het vliegveld en de bedoelingen om
het te sluiten voor het eerst aan de
klokzeel heeft gehangen) met een
Proctor. Een eenmotorig sportvliegtuigje dat normaal gebruikt wordt om
eens een toertje mee te maken, niet
te ver uit de buurt en ook al om er
de kinkhoest mee te bestrijden. Een
waagstuk om daarmee vijftienduizend

ruig en

zwetend

eveneens in een verschrikkelijke orkaan terecht. Ze zijn ex geland m e |
de stormwind schuin van achter en
geflankeerd door brandweer- en am-i
bulantiewagens... Met bovendien geen
druppel benzine meer in de tanks !
Dan zijn ze de woestijn ingegaan
naar h u n uiteindelijke bestemming.
Ook daar weer de meest ongeloof lij-

VLAANDEREN HEEFT Z'N GLOBETROTTERS

kilometers te gaan afleggen, naar Af- ke avonturen. Het vliegveld van El
rika nogwel waar de voorzieningen op Aium was niet te vinden, hoewel de
luchtvaartgebied helemaal niet te Spaanse bezettingstroepen een gans
vergelijken zijn bij de Europese. magazijn vol windzakken hebben
Vooral niet als men bedenkt dat zij (een windzak is het beste teken,
de reisroute moesten volgen aan de vooral in de woestijn, om een vlieg-*
hand van de orientatiemogelijkheden veld te herkennen) is een dergelijK
op de grond als daar zijn : rivieren, hulpmiddel op het voornoemde vlieggrote wegen, dorpen en steden, spoor- veld haast nooit aanwezig. ledere dag
banen, bruggen en bergen. Mist, hijsen de Spaanse troepen een nieustorm en ander minder gunstig we- we windzak aan de mast Maar le-i
der spelen bij dergelijke vliegtuigen dere dag roven de nomaden hem om
een grote rol.- In de nabijheid van er kleren van te maken. Als er d a n
Reims begonnen de moeilijkheden geen ander middel meer is legt men
reeds toen het wolkendek niet toeliet stenen in pijlvorm om op deze wijze
nog verder te vliegen en ze gedwon- de windrichting aan te duiden. Maar
gen waren te landen. Deze landing in El Aium zijn het ook weer de Nokostte het tweetal bijna het leven, maden die er met deze stenen van
want ze kwamen bij vergissing op een door gaan om er hun kamelehuiden
straaljagervliegveld terecht, net toen tenten van onder mee vast te legonder hen op de landingsbaan een gen ! Er zijn daar geen loodsen t^
zien, geen geparkeerde vliegtuigen,
Sabre opsteeo'
niets Ze zijn er geland in het zand
(want landingsbanen ontbraken er,
eveneens) nadat ze n a lang zoeken 'n
jeepf met wuivende mannen waren
gevolgd die hen tenslotte naar de
best geschikte plaats in de woestiin
wezen via een uitgeworpen rookbom.
In Spanje zijn het leperds, zegt J a n Het slot van de hele landingsgeschie-*
Brusselaers. Daar laat men de onwe- denis was dat de Proctor in een ka-*
tende sportvliegers twee uur lan- meienkaravaan terecht kwam en
ger wachten op sommige vliegvelden, ternauwernood het omzetten van ka-*
door middel van enkele truukjes die meel in filet americain kon vermeden"
steeds wat met het weer te maken worden
hebben
Twee uur langer wachten
Van de mizeries op ae vnegvelden
omdat dan de taks dubbel te betalen in Afrika kan J a n Brusselaers mee-*
valt Hetzelfde doen ze in Marokko, praten. Ze hebben er benzine gesnoIn Casablanca, waar een aantal jaren ven en olie gelikt om n a te gaan o |
geleden tijdens 'n onweer 'n Belgisch ze geen ersatzprodukten in de han-*
vliegtuig in een loods binnenvloog den werden gestopt. Ze moesten er de
waarbij er geen enkele overlevende windsterkte schatten omdat er geen
De Proctor op de luchthaven van St-Louis in Senegal (bemerk het VTB-kent eken). was, kwamen de Vlaamse avonturiers materiaal tot dat doel aanwezig was
wél eens een reportage brengen over
een reporter, over de avonturen van
'n reporter en daarom zijn wij J a n
Brusselaers zelf gaan opzoeken om
hem persoonlijk te horen vertellen
over zijn belevenissen op zijn grote
tocht naar Afrika.
Ze (Jan Brusselaers en sportvlieger René De Clercq) vertrokken vanuit Deurne (Jan Brusselaers is de
man geweest die de schandalen rond

" VLIEGHAVENS"

oe voiKsuNtc
op de meeste vliegvelden. Ze maakten
meest onmogelijke situaties mee met
de weersvoorspellmgen en... ze werd n zelfs op zeker ogenblik als vermist opgegeven, zodanig zelfs dat
in het vaderland reeds vette titels
In de kranten verschenen over de
waanzinnige reporter die een einde
h a d gevonden in de woestijn... en
zodanig ook dat een reddingsekspediiie werd uitgestuurd door de Spaanse koloniale overheidsdiensten.

AVONTUREN
Wij hebben U nog niets verteld
van de hoogst opwindende avonturen
die wij aan het begin van deze reportage vermeldden.
Het was de luchtmachtluitenant
van El Aium die de Vlaamse reporter leerde beulingpap eten. Deze pap
bestaat uit zuurgeworden kamelemelk die een groenachtig uitzicht
heeft en waarin stukken zwarte pens
zwemmen. J a n Brusselaers denkt nog
met afgrijzen aan deze kulinaire belevenis terug wanneer hij erover
vertelt. Toen hem het goedje werd
voorgezet wist hij in de verste verte
niet waar het juist om ging. Onder
h e t spiedend oog van zijn Berbergastheren (de maaltijd vond onder
een woestijntent plaats) heeft hij n a u welijks enkele slokken van de pap
kunnen nemen tot op het ogenblik
d a t hij iets weekachtigs in de mond
kreeg. In feite was dat de beuling,
m a a r de Vlaamse reporter — die op
zijn andere reizen al eens op vrij onverwachte wijze gekookte «chapenogen, struisvogeleieren en gebakken
tarantellas tussen de kiezen kreeg,
meende dat het weer iets dergelijks
was en heeft zich met braakkrampen
uit te tent gespoed...
•^e kinderen van de regen, de « Hiijos de las Pluvias» zo luidt h u n
Spaanse naam. Maar — hoewel ze,
wanneer ze in de Rio de Oro verblijven, als Spaanse staatsburgers gelden zijn ze d a t in werkelijkheid niet.
Het is een nomadenvolk dat de
(zeldzame) regenwolken op de voet
volgt. Waar de regenwolk blijft h a n gen slaan ze inderhaast een kamp
op, zaaien onmiddellijk gras en mais
en schuilen 's nachts voor de regen.
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Drie dagen later schiet het groen op.
Dan blijven ze enkele weken ter
plaatse en inmiddels kijken Bij (het
zijn uitstekende weerkundigen) alweer uit naar nieuwe wolken.
Nu eens zitten ze in de Rio de Oro
dan weer in Mauretanié en dan kan
het gebeuren dat de Spaanse provincie bijvoorbeeld dit jaar 30.000 zielen
heeft en dat er volgend jaar plotseling 10.000 meer zijn.
In Senegal ontdekte J a n dat er nog
steeds zwarte slaven bestaan en hij
leerde er ook dat het mogelijk is
maandsalarissen te betalen aan doden. Hij heeft er nog beleefd dat de
eindemaandstreinen, de « trains de la
fin du mois» n a a r Dakar kwamen,
volgepropt met zwarte evoluees die
alle op de een of andere wijze betrokken waren bij de administratie
in het binnenland. Vanuit alle delen
kwamen zij op het einde van de
maand naar de hoofdstad om er h u n
loon op te halen. Volgens betrouwbare ramingen was twintig ten h o n derd van de reizigers — weddetrekkenden, sinds lang overleden en werd
er iedere maand weer opnieuw aan
honderden en honderden doden een
salaris uitbetaald. Dat komt zo —
vertelt ons J a n — ledereen in Afrika die het tot Iets brengt, dat wil
zeggen die een loon verdient wordt
onmiddellijk omringd door zijn stam-

Kistendragers in de haven van Accra (Ghana) waar de schepen — gezien het
ondiepe water — niet tot aan wal kunnen geraken. Prauwen halen de vracht
van boord die dan op hun beurt de sjouwers bevoorraden.
J a n Brusselaers bezocht ook Gambia en daarna Guinea, net op tijd
om het nog mee te maken dat een
Pools schip de haven binnenvoer met
aan boord een lading van 3.000 ton

ooit steenrijk waren maar door de
kommunisten uit hun land verdreven
werden. Alle nationaliteiten en ieder
van die mensen heeft een verhaal t«
vertellen, meestal interessant en

DIENT GOD EN EERT DEN KEYZER
verwanten tot in de verste graad, zo
eist het de stamwet en de solidariteit. Zelfs zwarte priesters en bisschoppen ontkwamen daar niet aan.
Het ging zelfs zo ver dat de familieleden van dergelijke geestelijken mee
kwamen om zich in de kerk te huisvesten en op de kosten van de
zwarte priester of bisschop te komen
leven. Overlijdt iemand van de weddetrekkenden, dan wordt onmiddellijk een broer, schoonbroer, neef of
andere aanverwante in de plaats geschoven en die gaat het loon op het
einde van de maand ophalen.

oorlogsmateriaal : geweren, stenguns, anti-tankkanonnen en luchtafweergeschut van Tsjechische m a kelij. Het verwonderlijke van de h e le zaak was dat niemand deze wapens besteld had, ook de regering niet,
die hen dan uiteindelijk toch maar
met een « merci » heeft aangenomen.
Na Guinea, de Sierra Leone en dan
Liberia met zijn van de Verenigde
Staten afgekeken gewoonten en gebruiken. Hetgeen er de Vlaamse reizigers het meest is opgevallen — op
dat gebied — zijn de « sheriffs » van
de hoofdstad Monrovia.
Ze zijn zó weggeknipt uit een t e levisie-aflevering als bv. de «Texas
Rangers». Ze hebben dezelfde kepi,
dezelfde sheriffster, broek en hemd
als h u n Amerikaanse voorbeelden en
h u n handen hangen altijd
losjes
langs het lijf, gereed om n a a r de twee
zware colts te grijpen die aan weerszijden op de heupen hangen. Ze kauwen de ganse dag door op sigaren of
kauwgom en zeggen wanneer men
hen aanspreekt onveranderlijk « fine
boss ». Hen kieken kost een halve dollar, hen filmen kost één dollar en het
worden er vijf, wanneer er « aktie»
geleverd wordt, dat wil zeggen wanneer ze met hun vier revolvers tegelijkertijd in de lucht vuren. Het
liefst van al zouden deze sheriffs rasechte Indianen uit Amerika importeren... om er tegen te vechten. Dan
zou hun enscenering — zoals zij die
afgekeken hebben uit de films —
volledig zijn.

VLAAMS BIER
J a n Brusselaers vertelt ook over de
rubberwouden van Liberia, waar iedere morgen door honderden arbeiders meer dan vijf miljoen heveabomen « gemolken » worden. Dat is de
helft van het aantal bomen dat uitgebaat wordt, want iedere morgen
wordt uit de inkervingen in de boomschors, met kommetjes de vloeibare
rubber getapt, dit gedurende een
volle maand Daarna krijgt de boom
weer vier weken rust.
In Ivoorkust wordt Vlaams bier
georouwen door een Vlaming uit
Aalst De Vlaamse reporter ontmoette er ook veel Duitsers, oud-veteraVrachtwagen voor vervoer van arbeiders in Ghana. Let pp de (eigenaardige) slo- r e n uit de oorlog, Engelsen die bij
gans : « Speak the truth and shame the devil» Is dat mets voor « onze » B.S.P. ? El Alamein vochten. Chinezen die

spannend, een avontuur zoals wij dat
alleen maar op de film of in de televisie zien...
J a n Brusselaers heeft het allemaal
op de hem zo kenschetsende wijze
verteld, simpel, eenvoudig,, in een taal
die niet ingewikkeld is, met het open
oog van een reporter.

NEDERLANDS
Van hem weten wij ten slotte ook
dat er daar aan de Westkust van Afrika nog echt-Nederlandse overblijfselen te vinden zijn : de voornaamste
attraktie voor de nagenoeg dertigduizend Fransen die in Dakar wonen
is het eiland Goeree, op een kwartier
varen van de stad. Het kleine eilandje waarheen 's zondags zoveel boten
varen als te Antwerpen naar het StAnnastrand, dankt zijn n a a m aan
de Hollanders. Goeree betekent goede
rede, een goede haven, precies hetzelfde als het Nederlandse GoereeOverflakkee. Maar er is meer dan die
Nederlandse naam. Op het eiland
Goeree bevindt zich een oud kasteel,
dat evenals de Kasbah van Agadir
doer Nederlanders werd gebouwd en
men vindt ook daar — zoals op meerdere plaatsen in Afrika — de oude
Nederlandse wapenspreuk : «Dient
God en eert den Keyzer ».
Het ging hier om een slavenkasteel.
Hier werden de buitgemaakte zwarten verzameld om verscheept te worden naar Amerika. Sommigen konden
uit het fort ontsnappen en al zwemmend de kust bereiken. Die plaats
noemden zij N'dakarou, uit het inlands vertaald : het land dat bevrijdt.
Naar onze zegsman van de witte
paters ter plaatse vernam, is de slavenhandel nog niet volledig verdwenen. Er worden nog altijd Seneglezen
door roofzuchtige Mauretaniérs buitgemaakt en doorheen de Sahara naar
het Midden-Oosten verstuurd om er
verkocht en tewerkgesteld te worden.
Het fort zelf heeft zijn glorietijd
achter de rug en vandaag wordt het
ingenomen door de politie waarvan
de chef — wanneer hij aan de was
is geweest — zijn broek te drogen
hangt op de glorierijke leuze die onze voorzaten er hebben aangebracht...
Staf De Lie.
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BIJ EEN BLAUW BANKET:

VAN GEUZENZAK NAAR GELDZAK
Bij de historische bagage die de doorsnee Belg uit de schoolboekjes overhoudt,
zit tussen de begrippen Menapiërs, Guldensporenslag en Gabrielle h t i t misschien
ook bij de vlugge leerlingen nog de herinnering aan het zinnetje « het zijn maar
Geuzen ». U v^'eet wel het scheldwoord dat de raadgever van de Spaanse landvoogdes de rebellerende edellieden toewierp toen ze hun grieven manifesteerden.
In de opstand tegen Spanje werd dit scheldwoord een eretitel en nam het
verbond der opstandige edelen de geuzenzak (of bedelzak) als simbool.
De liberalen van de negentiende eeuw namen in ons land de titel « geus » over
in een soort romantiek van de vrijheidsstrijd tegen alle verdrukking : het simbool
van strijdend anti-klerikalisme, bij de progressieve liberalen van sociale
ontvoogding en bij de flamingantische liberalen van de strijd « Klauwaert en
geus ».
De inhoud is allang verdwenen, de
simbolen en de naam hebben het nog
een tijd gedaan Met de komst van de
P.V.V. werd zelfs de laatste simboliek
in het museum gezet, ondanks enkele hopeloze pogingen van het Liberaal
Vlaams Verbond De P.V.V.-show van
zondag op de Heizel was er nog maar
eens een zoveelste bewijs van.
De P.V.V. is verworden tot een
soort beschaafd rexisme • goedkope
demagogie, op vlotte manier verkocht
door play-boy Van Audenhove. De
cirkusnummers m een atmosfeer van
« brood en spelen » vertoond voor de
« met een goedkoop reisje » opgetrommelden, hebben voor een scherp
toekijker de totale geestelijke leegheid van deze partij getoond. Het
instrument bij uitstek van de geldmachten achter de schermen, die
langs dergelijke partij toch ook vóór
de politieke schermen hun woordj^
willen meepraten
Niet meer de • geuzenzak » maar
de « geldzak » beheerst deze zogezegd nieuwe parti]. De geldzak waarin overvloedig kan gegrabbeld worden
om in verkiezingstijd wat verblindsel
in de ogen te strooien van de middenklassen waarop de oude liberalen
en meei nog de huidige P.V V steeds
speculeren
Deze week is een teit bekend geworden dat de achtergronden van de
P.V.V. nog maar eens uitstalde Het
zou 'lis leidmotief kunnen krijgen :
« Met de gelden van de grootwarenhuizen lokt men middenstanders naar
P.V V.-lijsten » En dan wordt meteen
duidelijk dat het niet de liberalen
zijn die zich erg zullen bekommeren om de verhouding middenstander legen groot-kapitaal
'
Dit feit was niet tegen de « goede
zeden », maar tegen de politieke zeden Het ging niet over « rose ballett e n » maar «blauwe banketten».
ü nebt misschien hel verhaal gehoord. Vorige week verzamelde de direkteur van een trust van grootwarenhaizen een dertigtal van zijn zakenvrienden voor een lekker dineetje
in een prachtige Brusselse gelegenheia Goed gegeten, goed gedronken
zijn de mensen allicht in stemming
om bepaalde verzoeken met een welwillend oor te beluisteren. De meesten
hebben inderdaad hun oor (en hun
geld) geleend toen de grootwarenhuizendirekteui ongeveer volgende
eerder ongewone tafelrede hield (wij
vertalen natuurlijk) • «Sinds verschillende jaren heeft onze vriend
Georges Mundeleer ons grote diensten
bewezen. Ik ben er van overtuigd dat
wii geen ondankbaren zullen zijn nu
hi] een kostelijke kieskampagne moet
aanvatten Ik ga dan ook een steunlijst laten rondgaan waar ieder zijn
bijdrage kan invullen voor het kiesfonds van de simpatieke volksvertegenwoordiger van de P.V.V. te Brussel ».

Uw eerste vraag is dus al half opgelost. Het gaat hier inderdaad over
de beruchte anti-Vlaamse P.V.V.-er

Mundeleer, die samen met zijn
« vriend » Charles Janssens een van
de blauwe kemels is die de oasis
francophone te Eisene van alle Vlamingensmet vrijhoudt.
Of het uit felle overtuiging was,
ofwel uit « zakeninspiratie » voor de
direkteur-dineetjesgever
van
de
grootwarenhuizen, feit is in elk geval
dat die dertig « middenstanderkens »
inschreven voor het ronde sommetje van 700.000 frank. En niet te
betalen met P V.V.-brief jes van duizend !
Een Brussels blad van B.S.P.-strekking stelt in dit verband een andere
vraag : « Welke zijn de diensten die
deze politieker aan die ketting van
grootwarenhuizen bewezen heeft ? ».
Het zal zeker niet zijn in zijn funktie van « schepen van schone kunsten » te Eisene. Het zal ook wel niet
uit kunstoverwegingen zijn dat de
liberale « zakenlui > die depute her-

kozen willen. "Wij spraken hogerop
reeds van liberaal geknoei tijdens de
regering
Eyskens-Van Audenhove
aan de grendelwet op de grootwarenhuizen
Zeg me met wie ge omgaat en ik
zal zeggen wie ge zijt, was een oude
predikantenwijsheid. Zeg wie U betaalt en ik zal zeggen welke politiek
ge dient, kan men dit spreekwoord
aanpassen aan de politieke omstandigheden.
Het P.V V.-kongres zondag,
de
geldmuur die de P.V V. steunt, kunnen ons nu reeds met zekerheid doen
voorzien welke reaktionnaire (en we
kunnen z e g g e n
bijgevolg a n t i Vlaamse) politiek de PV.V zinnens
is te voeren als ze versterkt uit de
verkiezingen van mei zou komen
Na de verklaringen van Van Audenhove zondag, waarin het duidehjk
-werd dat de P V.V door haar houding
over de Voerstreek, door haar « onthaalstatuut» in Vlaams-Brabant de
voorvechter van de anti-Vlaamse
machten wordt, zal na bovenstaand
sterk verhaal geen enkele hardwerkende Vlaamse middenstander geloven dat het zijn belangen zijn die
«gediend» werden door het soort
P.V.V.-volksvertegenwoordigers
als
Mundeleer van de grootwarenhuizen.
Zij zullen de PV.V. laten voor wat
ze is : « Voer voor fransdolle Brusselaars en groot-kapitalisten »
Walter Luyten

DEIINGEH VAN DE STUDIEDIENST
Op 5 april 1965 moeten de gemeenteraden volgens de wet overgaan tot '
de samenstelling van de Commissies
van Openbare Onderstand.
Wij wijzen onze gemeenteraadsleden
op de stemwijze, zoals die werd uiteengezet in de brosjuut « Rechten en
Plichten der Gemeentemandatarissen ».
Een overleg in de fraktie is onontbeerlijk. Gebeurli]k kunnen kontakten met
andere groepen leiden tot het uitbrengen van overschietende stemmen
op
gemeenschappelijke
kandidaten.
Men mag niet uit het oog verliezen
dat niet alleen effectieve leden, doch
ook opvolgers dienen aangeduid.
Hierna volgen de voorwaarden om
verkozen te kunnen worden :
1) de belgtsche nationaliteit
bezitten;
2) op de dag der verkiezing ten minste
25 jaar oud zijn;
3) de gemeente bewonen;
4) met onverkiesbaar zijn door verval
van kiesrechten of zekere veroordelingen.
Ten slotte bestaan er onverenigbaarhedei-j

1) tussen man en vrouw;
tussen bloedverwanten tot en met
de tweede graad in gemeenten met
2.000 inwoners en minder, tot en
met de derde graad voor de andere
gemeenten.
2) voor personen bezoldiga door de
CO.O., die gewoonlijk steun ontvangen of die tot in de tweede graad
verwant zijn met de sekretaris, de
ontvanger of een be70ldie.de van de

c.o.o
3) voor meer clan i / j aei gemeenteraadsleden : zo mag de C.O.O. maximum 1 gemeenteraadslid
bevatten
op 5 leden, 2 op 6,of 8 leden, 3 op
10 leden, en 4 op 12 leden.
4) voor schepenen,
arrondissementskommissarissen',
provinciale griffiers, leden der bestendige deputaties en provinciale goeverneurs.
Om alle missingen te voorkomen, is
het best dat de frakties op voorhand
aan hun leden modelbriefjes
geven.
Het duidelijkst wordt gestemd, wanneer aan elk gemeenteraadslid zoveel
briefjes worden overhandigd als hij
stemmen heeft en deze vooraf zo klaar
maakt dat elk briefje twee vakken bevat, één voor het effectief lid en één
voor de plaatsvervanger.
Zoals men weet begint het nieuw
mandaat der leden van de C.O.O. op

1 juli 1965 en het duurt 6 jaar, dus tot
30 juni 1971. De opvolgers voleinden
desgevallend het mandaat van de personen in wier plaats ze komen.
Ook hier heeft de Volksunie een taak
te vervullen : die van sociaal dienstbetoon voor de minst bedeelden van ons
volk.
E. Slosse
Voorzitter
V.U.-Studiedienst.

• [cder lezer van de Volksunie zou
zich moeten abonneren op het « Dokurnentatieblad », uitgegeven door de
VZW «Werkgemeenschap voor Vorming en Dokumentatie»,
Guido Gezellestraat 14 te Gent. Voor 200 n bekomt men een jaarabonnement,
met
in de tien nummers statistiek jes, teksten, van moties, resoluties, enz.. Postrekening 8947 47.
Veel handiger dan het
bijhouden
van
krantenknipsels!

• Begin april 1965 verschijnt
een
handboek over de C.O.O. : «C.O.O. •
Modern sociaal dienstbetoon », uitgegeven door het A.C.W. Het bevat kommentaar op de wetgeving in dit verband en een overzicht van het dienstbetoon op het gebied der jeugdzorg,
bejaardenzorg, bejaardenhuisvesting en
maatschappelijk
werk.
De prijs beloopt 95 fr en het boek
is te bekomen bij de S.V. De Arbeiderspers, Wetstraat 133, Brussel 4.

u De VZ\k « CtPESS » (Centrum voor
Politieke,
Ekonomische
en Sociale
Studies) heeft zojuist het dubbelnummer 5-6 van 1965 laten verschijnen, gewijd aan « België 1970 ». Hierin wordt
een volledig overzicht gegeven van de
problemen op internationaal en binnenlands politiek, ekonomisch en sociaal vlak.
De prijs voor deze bijna 300 bladzijden tellende brochuur bedraagt 150
fr, te storten op postrekening 1219.76
van Cepess, Brussel,
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IN MEMORIAM

EMIEL

HULLEBROECK

Een maand nadat Emiel HuUebroeck 87 jaar geworden was en te dier gelegenheid op 21 februari jl. te Liedekerke nog was gevierd door zijn talrijke
trouwe vrienden, werd hij in Huize St Rafael berecht door Z.E.H. Decubber,
pastoor van Iddergem. Daarop volgde nog een week van nnanhaftig en moedig gedragen lijden, vooraleer Meester HuUebroeck in volle overgave en blijmoedig vertrok naar zijn « Hemelhuis ».
Gedurende die allerlaatste dagen
was hij steeds helder van geest, plande hij nog voor de toekomst, sprak
hij bij voorkeur over de Vlaamse beweging die hem zo duurbaar was.
Want naast het leven van de kunsten a a r staat, onafscheidbaar daarmee
vervlochten, het leven van de onvermoeibare, hartstochtelijke Vlaamse
strijder. EmieJ HuUebroeck heeft nooit
geaarzeld, wanneer het er op a a n
kwam partij te kiezen.
Nooit is bij hem zelfs maar de verleiding gerezen om zijn kunstenaarsschap te beschouwen als een «Ding
a n sich», d a t hem nog veel méér
roem en eer Ijon opbrengen indien hij
volgzamer, plooibaarder en minder
radikaal 'ware geweest.
Hij heeft er zich bijvoorbeeld nooit
voor geschroomd, openlijk aan de zijde van de Volksunie te gaan staan op
een ogenblik dat onze partij nog een
kleine, met de rug tegen de muur
vechtende groep zonder veel toekomstmogelijkheden scheen te zijn.
Sinds het begin was hij abonnent op
ons blad : niet zo maar een «lezer
uit sympatic», maar iemand die
blijk gaf van zijn aktieve belangstelling door regelmatig met de redaktie
te korresponderen over de dingen die
hem nauw aan het h a r t lagen. Hij

schrok er niet voor terug, zijn grote
faam als kunstenaar te bmden aan
onze partij door op onze grote volksvergaderingen de dirigeerstok te komen hanteren.
Honderden Volksunie-leden hebben
rechtstreeks van hem het «Zelfbestuur-lied » geleerd, dat hij te Antwerpen op onze jaarlijkse grote meeting kwam voorzingen en aanleren,
een lied dat hij trouwens geschreven
had toen de opmarsj van de Vlaamsnationale partij nieuwe perspektieven
voor het Vlaams zelfbestuur bood.
Alle Vlamingen, alle Vlaamsgezinden
en ook en vooral de Volksunie-leden
hebben een grote ereschuld tegenover
de man die steeds het beste van zichzelf en van zijn kunst heeft gegeven
voor zijn volk en voor de Vlaams-nationale strijd.
De naam Emiel HuUebroeck zal —
ook en vooral in de Volksunie —
steeds uitgesproken worden met genegenheid, bewondering en eerbiedige dankbaarheid
Aan mevrouw HuUebroeck, ons allen als « Marleentje » én als de dappere echtgenote van een groot m a n
zozeer vertrouwd, bieden wij onze innige gevoelens van mede-leven en
mede-voelen.
De redaktie.

EMIEL HULLEBROECK
ALS VOLKSOPVOEDER
Mijn verering voor meester Emiel HuUebroeck dateert reeds van in de jaren 1920.
Ik zie hem in mijn verbeelding nog te Berchem op het podium staan rnet zijn
•floeren vestje, correct en verzorgd in voorkomen, taal, wijze van inleiden en
commenteren! Hij was niet alleen cotriponist, zanger en conferencier! Hij was
een man van «standing», een pedagoog met praktische zin en een zanger die
kon boeien. Terwijl hij zong en sprak veroverde hij de harten en er bleef zo eindeloos veel van alles wat hij deed nog lang in 't gemoed nazinderen.
Zo bleef hij gans zijn leven. Wie
hem aanschreef, kreeg per kerende
post een antwoord in zijn stijlvol geschrift en met een inhoud die gaaf
en duidelijk was. Hij was bij het uitdrukken van zijn mening vrij en
vrank en toonde zich overal waar hij
kwam als een man met een rotsvaste
Vlaamse overtuiging. Wie het geluk
h a d hem gedurende zijn laatste levensdagen te zien en te • spreken,
stond in bewondering voor de «gevelde held » die niet kloeg, noch jammerde ! Integendeel : hij gaf nog
opdrachten en spoorde aan tot verdere strijd ! «Voortwerken ! Wij
zullen overwinnen ! ».
Zijn laatste bevelen moeten ons
heilig zijn. De Vlaamse Volkskunstfederatie krepg de opdracht ieder jaar,
tijdens de week van zijn verjaardag
(20 februari) een «Week van het
Vlaamse jeugd- en volkslied» in te
richten .
Iedereen die het met dit volk goed
meent en voor wie het begrip van
«trouw» nog inhoud en waarde bezit, heeft tot plicht aan de verwezenlijking van die zware opdracht mee te
werken. Met tienduizenden moeten
we ons inspannen opdat tijdens die
:week het eigen lied voorrang zou krijgen op radio- en T.V.-programma's.
De Vlaamse parlementairen moeten
in groep een manifest tot de verantwoordelijke minister richten opdat
dit initiatief van op de hoogste top
zou doorgegeven en gesteund worden.
Naast politieke ontvoogding hebben

we, meer dan ooit, volkskulturele ontvoogding nodig. Het eigen jeugd- en
volkslied is wellicht het doeltreffendste middel om vlug tot verwezenlij-

Dit was de foto die de persoonlijke voorkeur had van HuUebroeck zelf. Ze werd
genomen op 10 februari 1957 te Antwerpen, bij de eerste uitvoering van het lied
« Zelfbestuur ». Emiel HuUebroeck koos zelf deze foto om er de omslag van zijn
gramofoonplaat mee te laten bedrukken (foto A. De Belder).
kingen te komen. Ook de onderwijsinstellingen m o e't e n welbepaalde
richtlijnen van hogerhand
krijgen.
De beoefening van het eigen volkslied brenge onze jeugd : verzorgde
dictie en taal, vormen van ongedwongen dicipline, samenhorigheid in zake
gedachten en schone idealen, stijlvolle levenshouding, trouw aan eigen
kulturele waarden en een gezonde
bazis van nationaal bewustzijn.
Zo zal dan ieder jaar, bij de inzet
van de lieve lente, de zin van Emiel
Hullebroeck's lenteliedje weer een
nieuw vertrekpunt worden voor samenhorigheid in leven en strijd :
« Geef mij uw hand ! De lente is
[weergekomen !

TOHEEL TE BRUSSEL
De reeks voorstellen in de Beursschouwburg wordt dapper voortgezet.
Kwamen aan de beurt : het Toneelstudio '50 uit Gent, met « Tchin-Tchin »
van de Franse auteur F. Billetdoux,
schrijver van enkele werken met eenzelfde sfeer waarvan « Tchin-Tchin »
een kenschetsend drama is; het E.W.T.Randstadteater uit Dehrne, met « The
Birthday Party » (« Het Verjaardagsfeest ») van de Engelse schrijver Harold Pinter, dat bij de kreatie in 1958
viel als een baksteen, maar later, langs
de televisie om, een groot sukses kende. « Tchin-Tchin » is het wanhopig
zoeken naar een omnogelijke
liefde,
verzinnebeeld door een bedrogen echtgenoot die met de vrouw van zijn rivaal gaat samenhokken en die, samen
met haar, in een drang naar zelfvernietiging, in de drank verwordt, daar
alkohol binden noch verheffen kan. Er
is heel wat langdradigheid in aan te

wijzen en met de twaalf taferelen is
het zwak gebouwd. Het spelritme was
hierdoor in de eerste helft te traag; de
twee hoofdpersonages,
vertolkt door
Diane de Ghouy en Roger de Wilde, die
voor een zeer moeilijke opgaaf stonden
en bijna voortdurend
op het toneel
waren, kwamen slechts los in de tweede helft; de twee grootste
taferelen,
met de zware « scène-a-faire » werden
met veel schwung opgeknapt en groeiden zelfs uit tot bravourstukjes.
« Het Verjaardagsfeest » doet onmiddellijk denken aan Kafka's « Proces »
en werd er zeker door geïnspireerd,
zowel voor het gegeven, de uitwerking,
het slot, de personages als voor de zeer
eigenaardige, bevreemdende en hallucinante sfeer. Het aanwenden van dialekt (hier het Antwerps) brengt het
stuk nader bij de bedoeling,
maar
daarom was het precies niet nodig
soms al te vulgaire uitdrukkingen
te

« Plant nu de Mei en laat ons samen
[dromen.
« Van zon en zomer In dit heerlijk
[land !
« Plant nu de mei ! Jochei ! ».
Diep betreurde meester Emiel Hullebroeck ! Uw dood en eeuwig afscheid scheppe voor de naaste toekomst een nieuw klimaat,
waarin
onze
aanrukkende
jeugdscharen
enerzijds wat meer beschermd worden tegen de drukkende verbastering,
anderzijds sterk ingeënt worden met
een serum om schoon te leven en in
het Europa van morgen als Vlaming
volwaardig te kunnen voortbestaan !.
Willem Demeyer

gebruiken.
Alhoewel het moeilijk is
een toneelstuk met een boek (Kafka's
«Proces») of een film (de verfilming
van dit boek door Orson Welles) te
vergelijken, moeten we
toch'getuigen
dat het vertoonde toneelstuk
en de
door het E.W.T.-Randstadteater gegeven voorstelling, het meest gestaagd
zijn wat speciaal het oproepen
van
deze nachtmerrie-sfeer
betreft.
Onder de merkelijk juist aangevoelde regie van Lode Hendrickx wordt er
met een dergelijke overtuiging en een
rijk talent gespeeld dat we van een der
best geslaagde opvoeringen
kunnen
spreken die hier reeds hebben plaats
gevonden. Jef Cassiers en Jan Poisson,
als
gehuurde
killers,
verplegers,
gangsters of wat ze dan ook zijn, totaal verschillend, zelfs scherp kontrasterend in temperament, opvatting en
uitbeelding, zijn een duo dat in het geheugen zal blijven. Rik Rouzée, als
Stan, is buitengewoon : zijn prestatie,
als het « slachtoffer » staat even hoog.
Voor deze drie spelers hartelijk bravo !
Verder brachten Jan Bergmans en
Madelijne Snijders goed aanvullend
werk.
V.
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PERSSPIEGEL
Bla,uw - Show - flauw - Van Audenhove dat zijn enkele trefwoorden waarmee Fons
Fraeters en Annie Van Avermaete een ccHier
spreekt men Nederlands» TV-taalles over de
au-uitspraak zouden kunnen illustreren als
Be — zonder gecensureerd te worden —
Eich zouden inspireren op het zogenaamde
PVV-Kongres van vorige zondag. Oppervlakkige Amerikaanse - show hebben de Van
Audenhove-opportunisten ons ten beste gegeven, maar zonder het « karakter in de
politiek » dat verschillende Amerikaanse
Show-politiekers kenmerkt.

Gazet van Antwerpen
Onderlijnt terecht hoe het hele PVV-programma zuiver demagogisch is ingesteld.
Het is zo wat in de stijl van de kermisloterijen (( Altijd prijs, voor iedereen ».
c Iedereen krijgt wat, bij de P W , ook de
gezinnen met dienstplichtige zonen. De libetialen gaan de dienstplicht geleidelijk verminderen, alvast tot zes m a a n d e n (wie zegt
d a t zes weken genoeg is?) om later een beroepsleger te vormen. Einde van de dienstplicht, begin van de enorme uitgaven, m a a r
dit laatste zegt de P W er niet bij, want zij
g a a t de staats-financies saneren. Intussen
wil de P W ook meer snelwegpn bouwen,
omdat Vanaudenhove toch ook voorzitter
van de ondernemei-sbond is.
Men kan moeüijk aannemen dat dergelijke
partij
regeringsverantwoordelijkheid
zou te dragen krijgen. »

o a a t de PVV door haar show-kleedje
heen, eens nader op de graat onderzoeken.
Poging die niet veel oplevert w.int zijn
fconklusie is dat er geen graat te vinden
is aan « kwallen en andere onsmakelijke
weekdieren ». onsmakelijk in elk geval voor
Vlaamse smaak
, « Als er één partij is die niets verstaan
heett van wat er in het Belgikske roert, als
er één partij is d e geen enkel teken des
tijds begrepen heeft, dan is het wel de liberale partij!
Zij heeft verruimd, ja, zoals trouwens
alle partijen, maar niet verruimd n a a r de
jeugd maar naar feodale ouden van dagen
ge' jk Moreau de Melen en naar katholieke
nob jons gelijk Snyers d'Attenhoven. Zij
heeft verru'md ja, maar niet naar de kant
van de Vlaamse dynamiek maar uitsluitend
èn alleen in de richting van het Brussels
franskiljonisme. Zij lieefc verruimd ja, niet
i n de lijn van de erkenning van de volksg»'m enschappén, m,aar helemaal geoaientecrd op het centralisme van de staat. Kortom, de Partij voor Vrijheid en Demokratie heeft verruimd naar het verleden toe en
niet naar de toekomst.
Het klinkt misschien h a r d maar het is de
werkelijkheid : niettegenstaande al de goede wil van een paar vrijzinnige Vlamingen

heeft de Liberale paxüi zichzelf In Vlaanderen afgeschreven.
Terecht of ten onrechte vertoont h a a r
gelaat de trekken van h e t unitaire, volksvreemde, patriotsdolle, sociaal-konservatieve
oudbakken franskiljonisme waartegen precies alles wat in Vlaanderen bewust, jong
en dynamisch is, in opstand komt.
De liberale partij, of de P W zoals ge
wilt, heeft de bus gemist. Definitief. Met
geen enkele Vlaamse organisatie, geen enkele Vlaamse personaliteit heeft zij ook
nog maai' van ver en voorzichtig vermocht
aansluiting te vinden. Meer nog, zij heeft
niets onverlet gelaten om h a a r n a a m en
h a a r reputatie te binden met gebaren en
woorden die Vlaams vijandig zijn. Van Audenhove en Go hebben alles op de Brusselse oubollige patriotse k a a r t gespeeld. E n
verspeeld. Op geen enkel ogenblik hebben
zij Vlaanderen ook m a a r bij wijze van taktiek, in h u n politiek spel betrokken niettegenstaande zij, in de oppositie verkerend,
alle kansen hadden om te knipogen naar de
jonge Vlaamse generatie. D a t is allemaal
niet gebeurd. Wel bekome h e t de P W !
Men moet derhalve niet in de sterren
kunnen lezen om te voorspellen d a t er op
de avond van kiesdag 23 mei voor de liberalen in de Vlaamse arrondissementen niet
veel vreugde m a a r wel ontgoocheling zal t e
rapen vallen. »

Dimanche-Presse
Wie h e t oordeel van Pallieterke te verpletterend zou vinden vindt het bewijs van
het tegendeel in de zoveelste verklaring van
oud-PVV-minister Van Offelcn aan de Brusselaars dat (< Brussel muss groszer werden ».
« De taalkwestie heeft sommige doen zeggen dat er uiteenlopende opvattingen zijn
in de P W , terwijl er toch sinds lang een
pakt gesloten werd in zijn schoot tussen
Vlamingen, Walen en Brusselaars. De P W
voorziet namelijk voor de hoofdstad en zijn
omgeving een ontmoetingszone waar de
meest brede samenwerking zou zijn op taalgebied. »
Wat dat in feite betekent weten de Vla^
mingen van de liberale burchten Vorst,
Eisene, Etterbeek reeds lang. Wij weten nu
ook dat de PVV-flamingantjes op h u n kongres niet aan het woord kwamen. H u n Bjmersrolletje is uitgespeeld.

Li LIBRE mum
Wiens rolletje ook bijna uitgespeeld schijnt
is dat van Boy-scout Gilson. De Brusselse
vloedgolf van PVV-isme heeft ook hem er
uitgepold, al is het dan door CVP-blauwen.
Hij had nochtans in La Libre Belgique
nog pogingen gedaan om te laten verstaan
d a t die « Voerkwestie » en andere «subtiliteiten » nog wel konden geregeld worden
in Waals-Brussels voordeel.
« Het is waar dat de aanhechting van de
Voerstreek — al is ze dan zuiver administi-atief en zonder invloed op dé taairegimes
— niet minder betwist blijft. Het is een feit
waaraan een politieker niet kan voorbijgaan.
Wat het statuut van de Brusselse randgemeenten betreft. De regering stond facili'
teiten toe in zes nieuwe randgemeenten. Ik
h a d de inspanningen vermeerderd om er toe
te komen dit s t a t u u t uit te breiden tot
twaalf of zelfs veertien gemeenten inplaats
van zes. »

NOODFONDS BRUSSEL
Meer dan ooit is Vlaams Brabant bedreigd. Meer dan ooit is liet noodzakelijk dat in Vlaams Brabant de Volksunie sterker en groter wordt.
De Volksunie heeft het in het arrondissement Brussel kwader dan overal
elders. Zij moet de slag voeren in de reusachtige, grotendeels vijandige
agglomeratie Brussel Zij moet de slag voeren op de plaats zelf waar
'iet materiële overwicht der kleurpartijen sterkst tot uiting komt. Zij
noet de slag voeren met in haar rug de maneuvers en de tegenkanting
van een groepje politieke avonturiers.
Help de Volksunie van het arrondissement Brussel. Stort vandaag nog
een bijdrage in het Noodfonds Brussel, op per 700 van Kredietbank,
Kongresstraat, Brussel (met vermelding : voor rekening 3350/13/23043).

-

Herbiet blaast koud voor de Waalse TV,
Gilson blaast lauw in de Libre, Verroken
blaiast heet in de S t a n d a a r d : met de unitaire CVP n a a r de oplossing van de WaalsVlaamse verhoudingen.

Standaard
I s in pre-elektorale CVP-ijver. Of liever
n u is dit al « regeringsijver n geworden.
L.D.L. heeft zijn lichte meisjes en zware
jongens verlaten om zich m e t « kopstukken
uit de wetstraat » bezig te houden. Indruk
bij de naive lezer? Hij moet g a a n geloven
d a t in de wetstraat niets d a n heiligen hulzen. Tot zelfs Achiel Van Acker wordt bijn a tot de eer der altaren verheven; h e t
werd zo gortig d a t de volgende dag Het
Volk koUega L.D.L. eens dik door de buis
trok. Enkele wijsheden uit de mond van
Boeddha Aziel.
« U houdt van uw land?
— O Ja, heel veel... Hij zegrt^ h e t in alle
eenvoud m a a r met veel warmte in zijn
stem. J a , ik hou van mijn land en daarom
heb ik m e altijd een beetje pro-goevernementeel gevonden. Zelfs w a n n e e r ' m i j n partij in de oppositie stond, voelde ik mij meer
getrokken n a a r de zijde van de regering...
want wanneer m e n iets doet dat kwaad
doet a a n 't land ben ik een beetje ziek.
— Bent u daarom een unitari'st
T- J a , ik ben een unitarist. We spreken
voortdurend over Europa maken en wij die
een zakdoek groot zijn we zouden ons gaan
verdelen Op ekonomisch gebied, zljn wij.
Walen en Vlamingen, op mekaar aangewezen. J e moet de dingen niet veranderen als
h e t niet strikt noodzakelijk is. Het is verkeerd een klein kwaad te willen wegsnijden als m e n daardoor een groter kwaad k a n
veroorzaken... Er zijn in ons leven veel veranderingen gekomen, veel hervormingen ingevoerd : het was niet altijd beter... en t e n
slotte is het niet altijd veel anders geworden. »
Moest ooit een aanhanger van het federalisme op zulke stompzinnige, konservatieve manier zijn opvatting verdedigen, men
zou wat horen.
Van h e t konservatisme der BSP-arrivistcn
verlos het vaderland.
De S t a n d a a r d is in h e t kader van h a a r
CVlP-bewieroking ook kwaad op Paardekooper die in zijn laatste brochure de logische
gevolgtrekking durft maken uit zijn kennis
van de Vlaamse toestanden « Stem Volksunie ».
« Paardekooper p a t met veel ijver uit h e t
grievenarsenaal, m a a r hij is niet zo sterk
in de argumentatie en in de besluiten.
Zo beweert hij, niet ten onreclite, d a t de
•Vlaamse problemen m a a r kunnen worden opgelost door « een grote politieke druk ». Hij
denkt daarbij duidelijk a a n partijpolitieke
machtsvorming. Die di'uk verwacht hij echter van de Volksunie.
Het komt ons voor dat hij zijn wensen
hier voor de werkelijkheid neemt. De Volksunie heeft, zoals elke andere partij, achtenswaardige aanhangers en ook minder interessante. Het getuigt vanwege sommige
tegenstanders van een pijnlijke bekrompenheid, dat zij de Volksunie beschouwen als
een allegaartje van outlaws.
Die partij moet over de rechten k u n n e n
beschikken, die h a a r toekomen. Maar het is
een feit d a t zij geen « grote politieke druk »
k a n uitoefenen, ook niet wanneer zij straks
met vijftien i.p.v. met vijf m a n in de K a mer zetelt. Dat k u n n e n alleen de Vlaamse
vleugels van de grote partijen. »
En zeggen d a t het nog m a a r . twee jaar
geleden is d a t diezelfde Paardelcooper in De
Standaard bijna tot nationale held of vrijheidsstrijder werd uitgeroepen, met publikatie van zijn brochure in de Standaardboekhandel.
Maar j a toen was het ook nog zo ver
voor de verkiezingen.

Heeft sinds enkele tijd een kroniek ingelast « gemeenteraad-seltjes n waarin de eksploten van de Antwerpse vroede gemeentevaderen op vlotte wijze worden uitgetekend.
Wij eindigen ons persoverzicht met de beschrijving van enkele vinnige tussenkomsten
van Mr Hugo Schiltz, VU-fraktieleider.
« Mter Louis Rombaut, fraktieleider van
de socialisten, sloeg alarm nog voor de zitting begon. Een bepaalde politieke partij
h a d de euvele moed opgebracht stadsscholen, monumenten en kunstwerken te bekladden met verkiezingsaffiches. « D a t doet terugdenken », zo zei hij somber en met afgrijzen « a a n de vooroorlogse jaren, met de

tragische gevolgen die we gekend hebben ».
De raadsleden keken nog somberder. Zii
voelden dat h e t vaderland in gevaar was,
d a t achter ieder zwartgele affiche een tot
de t a n d e n gewapende Huzaar
verscholen
zit. Biezonder de schepen-van-baren-trouwen en sterven, Geldolf, zat te rillen bij
de gedachte- alleen dat die plakkerij een
nieuwe wereldbrand tot gevolg zou k u n n e n
hebben.
Toen n a d e r h a n d Mter Schiltz de expansieve haven als een lange reus tekende, brulde
de Burgerlijke-Standhouder : daarom zijt ge
zeker g a a n plakken op Lange Wapper? D e
glamourboy van de
Volksunie bracht hij
echter niet van de wijs : Wij zijn, meneer
Geldolf, zelfs niet van grootheid v e r v a a r d :
zei hij droogjes.
Normaal geven de schepenen h e t voorbeeld a a n de r a a d wat betreft h e t niet onderbreken van sprekers. De h. Geldolf voelt
geen behoefte om als vooi^beeld te gelden.
Spinnijdig en m e t krakende stem doet h i |
vaak uitvallen, zonder er zich bewust v a n
te zijn d a t hij h e t deksel terug op de neus
krijgt. Toen de h. Schiltz met de h e m kenmerkende beleefdheid
h e t College vroeg
hoever h e t s t a a t met de uitbreidingsplan»
nen op de Linkei-oever, riep de h. Geldolf:
« Meneer, lees h e t rapport van de Bank v a n
Antwerpen »• De h. Schiltz : « J a m m e r , meneer Geldolf, zover strekken onze relaties
niet ». De h. Geldoif (zonder jaloers te willen zijn) : « Gij hebt toch banken die U
toelaten twee m a a n d e n o p voorhand de verklezingskampagne te beginnen! ». W a a r o p
de h. Schiltz de deur sloot met *. « J a , n a tuurlljk, gij hebt geen banken nodig, gij
spreekt de kas van de sindikaten a a n ».
W. Luyten.

Ben erkend hoofdboekhouder,
organisat<», meertalig,
vader
van groot gezin. Jarenlang lid
v a n VU, word momenteel n a
h a a s t 19 j a a r
dienst door
volksvijandige firma buitengesard.
Welk gezond Vlaams bedrijf
(liefst in het Antwerpse) biedt
mij een eerlijke kans?
Brieven onder letters
O.L.
kantoor v. dit blad.

Archit. 35 j . terug uit buitenl.
goed. fl. voork. sympt. sport,
aangen. karakt. vermog. goede
posit, gebrek rel. zkt. levensl.
knap. jge vrouw, huisel. spont.
ruimd. ontwikk. Schr. Postbus 33
Leuven. Geen Agentschap

Strijdkaarten
Stuur ons, onder gesloten omslag,
een bankbriefje van 20 fr
(Volksunie, M. Len-ionnierlaan 82, Brussel
1), of stort 20 fr op onze postreke
ning, n" 1476.97. Volksunie, Brussel,
en U ontvangt
24 prachtige Vlaamse strijdkaarten, in 2-kleurendruk.
Met het oog op de komende harde
strijd : voor uw briefwisseling, feestwensen, enz., gebruik
uitsluitend
Vlaamse
strijdkaarten!

GELD

BELEGGEN

10.000 brengt op 1.000 per jaar
50.000 brengt op 5.000 per jaar
100.000 brengt op 10.000 per jaar
Voor inlichting en. Tel. 03/45.47.97

BECO

.

BRANDSTOFFEN
TeL (03)32.04.77-32.02.10

KREDIET- EN FINANCIERINGSVENNOOTSCHAP
JAN VAJN RIJSWIJCKLAAN 62. A N T W E R P E N

—

TELEFOON

F I N A N C I E R I N G van al uw a a n k o p e n , auto's, T.V., m a c h i n e s
L E N I N G E N voor alle doeleinden.
H Y P ü T E R E N Ie en '-Jde r a n g
F I S K A L E EN SOCIALE
Steeds tot DW diensL
Raadplegingen kosteloos.

(K. D. F.)

Beheer
Direktie

: 37.54.38.

raadplegingen
R. van der FaaL
O Voorbraejek.
M. Demol.
Lic Rik De Voa.

GELD VANAF 3,75 %
Loontrekkenden tot 100.000
Zelfstand., Landbouwers tot 500.000
Auto, grond, eigendom, tot 100 %
krediet geen voorschot nodig
20.000=36X642
100.000=60X1996
50.000=60X998 100.000=120X1092
Telef : (03) 35.98.85 tot 21 uur of
schrijf: F.B. Bisschoppenhoflaan 69
te Deurne - Antw. Ik kom thuis.
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BEWEGINGSLEVEN
ANTWERPEN
ANTWERPEN ZUID-KIEL
Ledenvergadering op dinsdag 6
april te 20 uur 15 in lokaal « Begijnenhof », hoek Begijnen- en
Kronenburgstraat.
Alle leden op post! Nieuwe medewerkers welkom 1

BBOECHEM
De heer en mevrouw Van Look e n - Verleysen deelden ons met
een prettig kaartje mee d a t in
h u n gezin een jongen h e t levenslicht zag. De nieuwgeborene kreeg
de n a a m Gunter. Onze hartelijkste gelukwensen.

HOBOKEN
Naar
maandelijkse
gewoonte
h a d op vrijdag 26 m a a r t onze ledenvergadering plaats. Wij mocht e n ons verheugen in een talrijke
opkomst van onze leden
Dhr Férir onderhield ons op zijn
bekende geestige manier over de
algemene propaganda.
Hij schetste ons de werking van
de VUM tijdens de gemeenteverkiezingen en deelde ons ook h u n
toekomstplannen mee.
Na een warm applaus a a n h e t
adres van onze moedige VUM
kwajn meester Wagemans a a n h e t
woord. Hij zette ons op eenvoudige doch duidelijke wijze de grondwetsherziening uiteen. Vervolgens
drukte hij erop. meer d a n ooit de
« van - m a n - tot - m a n » propaganda door te voeren.

MECHELEN
Autokaravaan.
Op zaterdag 3 april, grote autok a r a v a a n . Tegen de Grondwetsherziening, voor h e t federalisme.
T e 14 uur samenkomst te Mechelen op de WoUemarkt achter
de katedraal.
Alle afdelingen van het arrondissement worden uitgenodigd, h u n
mensen aan te sporen om deel te
nemen. De karavaan
trekt door
h e t volledige gewest
Nu meer dan ooit : de Volksunie vooruit 1

MOBTSEL
Kiesfonds.
Sinds enkele dagen is de « geldSteun-aktie » voor het verkiezingsfonds a a n de gang. Aan al onze
leden en sympatisanten uit de gemeente wordt üoor onze Kernleden een bezoek gebracht. Uw
steun
is broodnodig om onze
strijd te voeren en onze propagandisten van het nodige materiaal te voorzien.
Voor elke financiële
bijdrage
wordt O een VU-kwijtschrift afgeleverd.
Reken op de komst van onze
kernleden en leg reeds enkele
brieljcs Klaar. Wij danken U bij
voorbaat.
Ledenvergadering.
Alle leden worden verwacht op
onze algemene
ledenvergadering
van vrijdag 9 april e-k. te 20 umi n het lokaal « Ardeense Jager »
(Gemeenteplein).
Herdenking
Wij verzoeken onze leden en
sympatisanten, aanwezig'
te zijn
op de dr. Aug. Bormsherdenking,
I l april e.k. te 11 uur in de kerk
der E.P. Kapucijnen, Ossenmarkt
t e Antwerpen.
5 april 1943.
Tiaditiegetrouw gaan onze gedachten op 5 april terug n a a r die
gruwelijke afslachting die onze gemeente op die bewuste aprildag
1943 moest b3leven.
Het bestuur nodigt de leden en

sympatisanten uit aanwezig te zijn
bij deze
herdenkingsplechtigheid
ter nagedachtenis van de slachtoffers, ingericht door h e t gemeentebestuur.

TURNHOUT
Werftochten.
Balen, 11 weiTers, 109 nummers.
Meerhout, 9 wervers, 119 niunmers.
Herenthout, 8 wervers, 140 n u m mers.
Mol, 9 wervers, 119 nummers.
Geel, buitenparochies, 8 wervers,
104 nummers.
Vorselaar - Grobbendonk, 10 wer.
vei-s, 110 nummers.
Zondag a.s. 4 april, werftocht in
T u r n h o u t - centrum. Verzameling
om 10 uur op de Markt. We doen
beroep op alle beschikbare propagandisten!

BRABANT
EVERE
Het is voor ons een groot genoegen alle Vlamingen uit h e t
Brusselse te mogen uitnodigen oP
de openbare vergadering die zal
doorgaan op dinsdag 13 april e.k.
te 20 uur in h e t « Oafé de la Limite », Walckierstraat 10, Evere.
Niemand minder d a n drs. Maurits Coppieters zal er, n a a s t drs.
Wim Jorissen, h e t woord komen
voeren. Respektievelijk zullen ziJ
de onderwerpen « De noodzakelijkheid van een
Vlaams-Nationale
Partij » en « 1965, h e t jaar der
doorbraak » behandelen.
Diegenen die over geen auto beschikken en die afgelegen wonen
k u n n e n voor en n a de vergadering
op kosteloos vervoer beroep doen.
Hiervoor k u n n e n zij zich in verbinding stellen met volgende personen : Theo Pauwells, Haachtsesteenweg 1176 en Roger Vaes. Van
Boeckelstraat
40,
(telefoon
:
16,85.44) Evere.

HALLE
Gewestelijke
voorlichtings-vergadering op donderdag 8 april te
20 uur in de zaal Tijl, Volpestraat.
Sprekers Mr. Van der Eist en
Drs. Wim Jorissen.
Wij nodigen iedereen hier op
uit. .

DILBEEK
Dansavond.
Op zaterdag 1 mei, te 20 uur 30
in de ruime zaal Mertens, Ninoofse steenweg 359 (tramhalte dorp),
luisterlijke mei-dansavond
ingericht door h e t plaatselijke bestuur
Peter Philips en zijn Brussels
Amusementsorkest zijn van de
partij, waarborg van Vlaamse leute en plezier.
Deelname in de onkosten 30 fr.
Reuze tombola met
prachtige
prijzen.
Koud buffet.
Dienstbetoon.
De eerste dinsdag van iedere
maand, van 7 uur 30 tot 9 uur
ten huize van arch. L. De Ooster,
Ninoofse steenweg 3,
DilbeekSleutelplas, of voor dringende gevallen op afspraak tel. 21.28.94.

LEUVEN
Op zondag 4 april gaat onze
werlploeg n a a r Oplinter. Neerllnter en andere gemeenten in de omgeving.
Onze niannen werken goed door,,
n u de verkiezingen in 't vers_chiet
liggen. Vermits het er echter op
aankomt niet op de eindmeet (23

NATION.4AL PROPAGANDAKOMITEE
Sekretariaat : J. Van Rijswijcklaan 62, Antwerpen, lel. 0338.91.24.
Op h e t sekretariaat is de sillabus, uitgewerkt door T. Van
Overstraeten en E. Slosse, over de komende wetgevende verkiezingen te verkrijgen tegen 20 fr. Stuur ons zo spoedig mogelijk
in een gesloten omslag een briefje van 20 fr. samen met uw
adres.
De sillabus, die onontbeerlijk is voor iedere gi'oede propagandist, bevat drie delen : cijfermateriaal, een aantal gezegden
van de kleurpolitici en praktische richtlijnen.
10 JAAR VOLKSUNIE
Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Volks,
unie verschijnt begin september 1965 een boek gewijd a a n die
tien voorbije jaren.
Wie beschikt over fotomateriaal, dokumentatie of andere
gegevens die in dit boek kunnen verwerkt worden, late b e t
ons geworden
Te sturen n a a r : Rudi Degryse, J. Van Rijswijcklaan 62,
Antwerpen.

mei) geklopt te worden, m a g onze
aktivitelt niet verminderen
en
moeten wij verder de h a n d e n tiit
de mouwen steken.

MEISE
Op zaterdag 3 april te 20 uur :
kantonale
voorlichtingsvergader i n g voor alle leden, propagandisten en sympatisanten van de
Volksunie.
I n de zaal « Onder de Beiaard »,
Dorp (rechtover de kerk) te Meise.
De vergadering wordt voorgezeten door de liantonale afgevaardigde P i r m m Deblieek.
Sprekers : Toon Van Overstrae^
ten, redaktie-sekretaris van h e t
weekblad « De Volksunie », dokter
Vic
Anciaux, prov. voorzitter;
Pra,ns Van den Brande, kantonale vooi-z.

MOLENBEEK
Ieder iste en laatste vrijdagavond der m a a n d van 19 u u r tot
21 u u r s t a a t Roger Van Nlsuwenborgh, sociaal adviseur, gratis ten
dienste v a n iedereen, die h u l p of
bijstand nodig heeft op gebied
der toepassing van de sociale wetgeving
(pensioenaanvragen,
arbeidsongevallen, successies, enz.)
in ons lokaal « De Groene Poort »,
Gentsesteenweg 12, St. J a n s Molenbeek.

VILVOORDE
Vrijdag 9 april 1965 in de zaal
« De Witte Leeuw », Grote
M a r k t te Vilvoorde : massale
Volksuniemeeting.
Sprekers : Mr. F . van der Eist,
dr. V. Anciaux en Drs W ü n
Jorissen. All^n daarheen.

OOST-YLAANDEREN
AALST
Kolportageploeg.
De verkoop in Idegem, Schendelbeke en Appelterre - Eichem
(5.500 inwoners) werd
enigszins
ongunstig beïnvloed door h e t feit
d a t een paar dagen voordien het
eerste VU-verkiezingsmanifest uit.
gedeeld werd.
Niettemin werden nog 208 nummers verkocht.
Het totale resultaat van deze
zondag-voormiddag -was d a t 22
m a n bij middel van 2 mikrowa^
gens, pamfletten en bladen, 6 gemeenten bestreken.
Zondag a.s. 4 april gaat de tocht
n a a r de streek van onze parlementairen :
Velzeke,
Erwetegem
Strijpen, St. Maria- en St. GoriksOudenhove.
Het wordt één van de laatste
kolportages. Wanneer de kiesstrijd
losbreekt, zal de ploeg immers andere taken krijgen.
Wij doen voor zondag a.s. een
dringende oproep, niet alleen tot
al onze kolporteurs m a a r ook tot
allen die bereid zijn een zondagvoormiddag op te offeren ofli pamfletten uit te delen.
We verzamelen om 8 uur 46 in
« De Vriendschap » of om 9 uur
30 stipt aan de kerk van Velzeke.

BURST
Er waren 160 aanwezigen op de
meer d a n geslaagde meeting .met
Senator Diependaele en Drs.' C3oppieters. Wanneer men die m a n
hoort spreken, dan begrijpt men
d a t de andere partijen nog altijd
niet bekomen zijn van zijn toetreden tot de VU.
Een omhaling bracht 4.095 fr.
steun op.
De kiesstrijd werd schitterend
Ingezet. Nu doorbijten tot het
einde.
DENDERLEEUW
Dienstbetoon op m a a n d a g e n 5 en
12 april, speciaal voor invullen van
belastingsbrieven, van 19 tot 20 u u r
in « De Klok » of bij P. Weynant,
Toekomststraat 10 (van 20 tot 21
uur).
Verleden vrijdag overleed alhier
de alom geëerde liederkomponist
Emiel HuUebroeck. Een
goede
m a a n d geleden dirigeerde hij nog
op h e t feest d a t ter zijne ere doorging te Liedekerke. Zaterdagmiddag bracht een afvaardiging van
h e t bestuur van de afdeling Denderleeuw, bestaande uit het gemeenteraadslid J a n
Van
Der

Weeën, voorzitter R o b w t Van Der
Weeën en sekretaris Wllfried De
Metsenaere, een groet a a n de
lijkbaar van de grootmeester van
h e t Vlaamse lied.
De
Vlaams-nationalisten
uit
Denderleeuw zullen Bmiel Hullebroeck steeds in h u n h a r t dragen.
D a t hij n u ruste in vrede.

MABIAKERKE
Het is een dringende n o o d z a a k
in h e t vooruitzicht van de komende verkiezingen, een ernstige e n
dynamische kern van mensen s*»
m e n te brengen. Allen die iet»
kunnen doen voor de overwinning
van de Vlaams nationale gedachte, kunnen zich in verbinding steU
len met J. Anthonis, 26 Pr. Elis»»
bethstraat.

DENDEBHO UTEM
O p 3 april richt de plaatselijke
afdeling h a a r Jaarlijks bal in. De
Denderstreek houdt deze avond zeker vrij. Wij beloofden 25.000 fr.
aan
het
arrondissementsverklezingsfonds. O zult zeker uw steentje bijdragen, «m dikke kanonballen op onze tegenstrevers te
kunnen afschieten. Wellicht wordt
het een eerste Volksuniebuigemeestersbal der provincie.

EBEMBODEGEM-CENTRUM
Het bestuur en de afdeling hebben h u n makkers v.d. VU Brussel
een gift van 500 fr. laten geworden voor h u n « Noodfonds ». Wie
volgt er ons n a in het arr. Aalst?
Congres VU Brussel.
t
Alle bestuursleden en zoveel
mogelijk militanten g a a n er h e e n !
Vertrek op 11 april te 14 u u r
kruispunt Brusselse steenweg Hogeweg met eigen wagens; karav a a n met Aalst; plaats verzekerd.
Allen op postl

GENT-EEKLO
Financiële mobilisatie.
Op 25 m a a r t zag de alg. klasser i n g per gemeente in vö-houding
tot h e t a a n t a l inwoners er als
volgt uit :
1. Deurle; 2. De P i n t e ; 3. Vosselare; St. Den.-Westrem; 5. Aalter;
6. Deinze-Est.-Petegem; 7. Zomergem; 8. Vinkt; 9. St. Mart.-Latem; 10. G e n t ; 11. Merelbeke; 12.
evele; 13. Oostakker; St, Amandsberg; 15. Wondelgem; 16. Waterland-Oud.; 17. Eeklo; 18. Assenede; Lochristi; 20. Zwijnaarde; 21.
Destelbergen; 22. Afsnee; 23. Ronsele; Zulte; 25. Melle; 26. Gentbrugge; Oosteeklo; Lembeke; 29.
Machelen; Moerbeke; 31. Ertvelda;
Kvergem;
Kaprijke;
Maldegem;
35. Zelzate; 36. Zevergem; 37. Olsene; 38. Waarschoot; Sleidinge;
Ursel; 41.
Ledeberg; Adegem;
Drongen.
Steun uw gemeente en stort
uw bijdrage op P R K 92.33.54 van
de Volksunie Gent-Eeklo te Gent.
Naar aanleiding van h e t verkiezingskongres op 11 april te 15 utir
treft h e t arr. bestuur Gent-Eeklo
volgende
praktische
schikkingen :
Een bus vertrekt aan de « Roeland » te 13 uur 30 stipt!
Prijs heen en terug 50 fr.
Inschrijvingen kunnen genomen
worden in het Vlaams Huis « Roeland », Korte Kruisstraat 3, Gent,
tel. (09) 28.23.23.
Inschrijvingen kunnen eveneens
genomen worden, doch slechts tot
8 april bij :
Seghers, Kon. Astridplein, Eeklo; Ritsen, Antwerpse stwg. 397,
St. Amandsberg, tel. (.09) 28.45.12;
J . De Moor, Hundelgemse stwg.
47, Merelbeke, tel. (09) 52.70.11.
Er wordt een oproep gericht tot
alle 'leden en simpatisanten om
met h u n wagens een indrukwekende autokaravaan te vormen die zal
aansluiten te 13 uur 30 a a n «Roeland».
Een uitnodigingskaart per persoon zal vereist zijn om aan 'het
kongres te mogen deelnemen. Bijkomende uitnodigingskaarten kunnen verkregen worden op h e t arr.
secretariaat. Korte Kruisstraat 3,

Gent.
LEBBEKE
De reeds birmengekomen resultaten van de financiële aktie
voorspellen een goede afloop
De eerste aanplakbrieven hebben a a n de Lebbeekse bevolking
h e t « CVBSP-huwelijk » bekend
gemaakt.
Langs deze weg wenst h e t bes t u u r afdeling Lebbeke zijn welgemeende dankbetuigingen uit te
drukken a a n allen die n u reeds
de kiesstrijd hebben mgezet.

WEITEREN
Gesteund door onze mikrowagen
behaalden wij te Moerzeke een onverhoopt succes. I n een minimum
van tijd verkochten de m a n n e n
van Kalken, Laarne en Wetteren
114 n u m m e i s van ons blad en
werd heel wat propaganda uitgedeeld.
Het symjyatiek bezoek van de
arrondissementsvoorzitter
werd
door onze m a n n e n t e n zeerste op
IM-ijs gesteld.

WEST-YLAANDEREN
DIKSMUIDE
Werftochten.
De werftocht gehouden in de ge*
meenten Lo, Alveringem, Hoogstade en Polinkhove kende een
groot sukses, niet minder dan 17
kolporteurs waren opgekomen en
de verkoop der bladen ging vlot
van de h a n d .
Overal werd ook het pamflet
« a a n de bewoners van de Westhoek » gebust.
Zondag : 4 april Eetelgem, Oudenburg. Westkerke.
Voor de groep Oostende en Gistel.
Geboorte.
I n het gezin van de voorzitter
der Volksunieafdeling Diksmuide :
Heer Ir. A. de Ganck-Carpentier
werd een 6de telg geboren die gekerstend word onder de n a a m Zeger.
Hartelijke gelukwensen.
OOSTENDE
Onze afdeling is gestart met de
verkiezingsstrijd.
Er is veel werk te doen! Wie
graag een handje zou willen toesteken, melde zich aan.
Steunkaarten
zullen
verkocht
worden teneinde iedereen in s t a a t
te stellen zijn bijdrage te leveren
voor het verkiezingsfonds.
I a a t u niet pramen en steun
ons mild. Wij beloven u iedere
frank om te zetten in munitie om
de grendel
(grondwet) te doen
springen. U hebt deze week ona
eerste pamflet in de bus gekregen.
Als er geld genoeg is, gaan we «
mee door.
Wilt u een bepaald pimt behan^
deld zien? Schrijf ons : Volksunie,
Postbus 35, Oostende.
Onze bankrekening is ; Kredietbank P.R. 146270 met vermelding :
voor rekening Volksunie n r 2364617.
Wij zoeken een auto (liefst comionnette) voor de laatste drie,
vier weken van de verkiezingsstrijd
om o.a. als microwagen te dienen.
Wie kan er ons in die richting
helpen?
Er zal een VU-meeting plaats
grijpen te Oostende «In 't Wit
P a a r d »! Binnenkort meer daarover. Wij willen nu alleen maax
vragen : maak propaganda! Wij
moeten ervoor zorgen d a t h e t
« Witte P a a r d » te klein zal zijn.
Durft t e komen en zet vrienden
en kennissen a a n aanwezig t e
zijn.
Het wordt een prestige-kwestie.
Als sprekers, n a a r alle waarschijnlijkheid : Mr, Van der Eist
en Drs. CJoppieters!
Aan de kolporteurs wordt gevraagd, nog een m a a n d l a n g par a a t te staan. Alhoewel het met do
kolportages ver van slecht gaat<
toch mag het niet gebeuren d a t
geplande grote kolportage-tochten
niet volledig kunnen worden afr
gewerkt. Zij die regelmatig kolporteren kunnen getuigen d a t een
kolportagetocht een niet te onderschatten
propagandawaarde
heeft en ons veel stemmen bijbrengt.

TORHOUT
Op initiatief van Rik Decan
scheen het -zgn. « witboek »
de verwezenlijkingen van de «
te » partijen. Bestellingen
Kortemarkstr. 39, Torhout.

vep.
over
grop-a

zoekertjes
Te koop : auto Austin. Diesel
64. Slechts 20.000 km. Tel. : 03334346.
Inwonend dienstmeisje gevraagd
(hulp V. werkvrouw). Zich wenden : Dr. Anciaux
Machelen
(Brab.) tel. 51.32.20.
Bouwgrond te koop gevraagd
door partikuliers recht van eigenaar. Omgeving Antwerpen (richiting Breda). Telefoon 053-25790.
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WEGINGSLEVEN
ANTWERPEN
ANTWERPEN
Autokaravaan naar Brussel.
Het arrondissement Antwerpen
gaat op zondag 11 april 1965 n a a r
h-'t verkiezlngskongres te Brussel. •
Bijeenkomst te 13 uur a a n ' ^ e
Plantin en Moretuslei Antwerpen
(ter hoogte van de gemeentestr.).
Vergeet niet : auto met affiches
en 'eeuwenvaandels te sieren; alle
afde'ingsvaandels dienen aanwezig te zijn.
Affiches om de wagens te versier.'^n zijn te .verkriigen op het
sekretariaat Grote Steenweg 165,
Berchem.
Allen op post.
ANTWERPSE POLDER
Aktie Lillo.
Onze aktie te Lillo gaat onverminderd verder.
Gemeenteraadslid Staf de Lie leidde er als voorzitter van het Polders Aktiekomitee dezer dagsn een drietal bestuursvergaderingen en een meeting waarop ongeveer negentig
Lillonaren — allen betrokken bij
de onteigeningen — aanwezig waren. Hij begroette er Mr Schiltz —
die samen met Staf De Lie in de
Antwerpse geaieenteraad de belangen van de Polder tijdens- onlangs gehouden
tussenkomsten
verdedigde — en die- h e t woord
kwam voeren in het Scheldedorpje d a t tot verdwijnen gedoemd is. Intussen doen de grote
partijen niets. De Lillonaren zullen wel weten wie hen in de nood
bijstaat.
Verkiezingen.
De verkiezingsstrijd in ons gewest is ingezet. Van n u tot 23 mei
zal er dow de propagaadistenploeg onverdroten gewerkt worden.
Dit kost echter geld. Wij moeten
nog een luidspreker voor onze mikroinstallatie bijkopen Steun kan
verstrekt warden bij Alfons De
Lie, Monnikenhofstr.
54, Berendrecht.

BORGERHOrT
Op vrijdag, 9 april e.k., in de
bovenzaal van ons lokaal « Nieuwe Oarnot », Carnotstraat 60, Antwerpen te 20 uur 30.
Als spreker verwelkomen We ditmaal volksvertegenwoordiger Reimond Mattheyssens, die ons zai
ondei houden over de komende algemene verkiezingen.
Alle leden en sympatizanten
worden verwacht.
HOBOKEN
Werftocht
Nu het uur der waarheid nadert, is h e t absoluut noodzakelijk
dat wij enkele weken acht% elkaar een werftocht in onze gen e e n t e houden.
Hiervoor ia echter een stevige
tAoeg vereist. Voor de m a a n d aprU
werden
drie
zaterdagnamiddaguitstapjes gepland. Op 10 april;
Hoboken-centrum; <9 17 april :
richting gasthuis; op 24 april :
blok Steynstr., Krugersr.,
Antwerpsesteenweg.
Wij verzamelen telkens a a n lokaal Breughel, Kioskplaats 84, te
13 uur 30.
Mogen wij voor die z a t ^ d a g e n
alle jonge mensen van IS tot 80
Jaar verwachten?

KONTICH
Groot lentebal.
Op zaterdag 3 t^wil wordt door
de Vlaamse Kring h e t jaarlijks
groot lentebal gehouden in de
zaal van h e t Vlaams Huis Alcazar, Mechelsesteenweg 22.

Het orkest De Accordona's nodigt ten d a n s vanaf 20 uur 30.
Toegang 20 fr.
Al onze leden en sympatisanten
worden ten zeerste op dit bal \erwacht. Vooral de tombola die tijdens dit bal gehouden wordt zou
zeer flink moeten gesteund worden. Prijzen voor deze tombola
worden «iet veel dank a a n v a a r d t
in het lokaal Alcazar.

SCHILDE-HALLE
Speciale oproep
Wie ons wil steunen in onze
kiesstrijd stort op rekening Volksunie 815. Kredietbank Schilde.
Wie ons liever thuis ontvangt,
neemt voeling met de verantwoordelijke voor propaganda : Lode
Verhoeven, Llefkenshoek 23, Halle.
Tel. 790124.

oproep voor h e t verkiezlngskongres dat op 11 april te Brussel zal
plaats vinden.
Naar het kongres.
Het verkiezlngskongres van H
april moet ook voor Limburg een
groot deelnemersgetal m e t
zich
brengen
Al diegenen die zich
willen laten inschrijven, vragen
wij voor dinsdag 6 april kontakt
te willen opnemen met één der arrondissementele sekretarissen. Voor
h e t arrondissement Hasselt : Ren a a t Vanheusden, Zavelvennestr.
32, Kiewit - Hasselt (011) 25388.
Voor het arrondissement Tongeren - Maaseik : Gustaaf Begas,
Stationsstraat 74, Lanaken tel. :
011-16156. Ook de afdelingen moeten hiermee kontakt opnemen. Indien e r bij hen voldoende belangsteliing is, wordt er een bus ingelegd.

OOST-VLAANDEREN
LIMBURG
LIMBURG
Autokaravaan.
De autokaravaan welke In h e t
vorige nuimner
werd aangekondigd, zal niet plaats vinden op 10
april, m a a r op zaterdag 24 april.
Mogen wij dus alle leden en simpatiaanten verzoeken zich voor
deze d a t u m vrij te houden. Alle
verdere inlichtingen zullen hierover binnenkort verschijnen.
Kaderdag.
De kadsrdag welke vorige zaterdag te Hasselt plaats vond, jnag
een waar sukses worden genoemd.
Gedurende de namiddag
werd
door Toon van Overstraéten een
kaderledenbijeenkomst
voorgezeten, waarin hij een zeer klare en
leerrijke uiteenzetting gaf over de
wijze waarop de propaganda dient
te worden gevoerd Haast alle afdelingen waren hier
vertegenwoordigd.
Door deze degelijke voorlichting
heeft men zich een duidelijker
beeld kunnen vormen van de wijze waarop de kiesstrijd zal moeten gevoerd worden.
's Avonds vond in hotel Warson een algemene provinciale bijeenkomst plaats die de propagandistische aanloop werd van de
kiesstrijd. De buitengewoon grote
belangstelling was een sprekend
bew;js dat ook Limburg loskomt.
De zaal was tot in de nok gevuld.
Clem Oolemont, provinciaal sekretaris, handelde over de mogelijkheden die ons bij de a.s. verkiezingen zullen worden geboden.
Hij is er van overtuigd d a t wij
minsten één verkozene zullen h a len, vooral daar we in Limburg
van een ware verruiming kunnen
spreken. Het sukses van de bijeenkomst wijst er trouwens op d a t
h e t kader p a r a a t s t a a t om een
beslissende verkiezingsstrijd
aan
te gaan.
Joris Degraeve, provinciaal voorzitter, wees d a a r n a op h e t belang
van de VU m de nationale politiek.- Hij haalde enkele p u n t e n
aan, die de Volksunie - Limburg
op prov.nciaal vlak zal moeten
verdedigen : de Voerstreek, h e t
probleem van de pendelarbeid en
de moeilijkheden in de Limburgse mijnen, waarover een dialoog
met de aanwezigen werd gevoerd.
Tenslotte kwam Wim Jorissen,
nationaal sekretaris, a a n
het
woord. Hij handelde hoofdzakelijk over 'de grendelgrondwet, die
h e t centrale/ tema zal worden van
de verkiez'ngsstrijd. Hij betoogde
dat deze grondwetherziening een
achteruitgang is van de demokratie. Wij moeten ons met alle mogelijk middelen verzetten tegen deze reaktionaire aanval die de klok
van de Vlaamse beweging weer
twintig jaar terug zal zetten.
Clem Colemont besloot deze
suksesvoHe bijeenkamst m e t een

NU OOK IN HET ENGELS
Hebt U vrienden in Engeland, Schotland of de V.S.? Familie? Korrespondeert U misschien met iemand uit Engelstalige landen? Of hebt U een Engelstalige pen--vriend, waar ook
ter wereld? Hoe d a n ook, U zult hen zeker a a n g e n a a m verrassen met een eksemplaar van « T h e flemish in today's Europe », de geïllustreerde Engelse versie van de reeds uitverkochte iM-osjure « Plandern, die Niederlande, Europa » van het
Studie- en Dokumentatiecentrum van de Volksunie a r t . Aalst.
VoorwoOTd van dr. R. van Leemputten.
De prijs : 20 fr. voor 5 eksemplaren. Het b e d r ^ te sturen
aan, te storten of over te schrijven op postrek. nr. 9147.64 van
Willy Cobbaut, Bellaertstraat 93, Lede.

AALST
Financiële mobilisatie.
Stuur ons dringend uw bljge voor de strijd Wij zijn geen
partij van miljonau-s en wij Kunnen niet gaan putten in de kassen van grote sociale organizaties.
ü kunt storten op per nr 398.60
van dé Kredietbank
Aalst, met
vermelding : voor rekening 15.900
van het Financieel Komitee Arrondissement Aalst.
Kleinere bijdragen
m gesloten
omslag zijn welkom bij de sekretaris van de werkgroep ftnancies,
A. Van der Burght. Geeraardsbergsesteenweg 2. ErembodegemTerjoden.
Klein of groot : iedere bijdrage wordt met ^ank aanvaard.

DENDERMONDE
Finanoiële mobilisatie..
Ook in hét arrondissement Dendermonde zette de financiële mobilisatie full-speed in. Steunkaarten worden overal *als een goed
renderend middel gebruikt.
Het kanton Wetteren s t a a t op
kop. In Hamme vat men deze
aktie per afdeling op. Zijn er
reeds resultaten?

En Dendermonde?
En
Zele?
Ook daar staan velen klaar. Nu
niet meer talmen!
U kan ook rechtstreeks storten
op
postclieckrekening
nummer
60.96.60 van de arrondissementele
verantwoordelijke J. Bracke, Nerenweg 72, Kalken. Of 20 fr. on'der gesloten omslag aan bovens t a a n d adres!
Vergeet niet ; voor een grote
opgave zijn grote middelen vereist.
Het succes zal niet uitblijven 1
E n dank U!

14.30 : Voor boer en tuinder —
15.00 : De Fllntstones (75e afl.) —
15.25 : Salondansen. Reportage van
de kampioenschappen om de Europese Beker voor beroepsdansers —
16.25 : Kapitein Zeppos (12e épisode) — 16.50 : Biljarten. Rechtstreekse reportage van een gedeelte
V. h. wereldkampioenschap (pentatlon) — 18.30 : Sportuitslagen
— 18.35 : Klein, klein kleutertje
— 18.55 : Het monster in het
zwembad, avonturenfilm voor de
jeugd — 19.55 : Weerbericht —
20.00 : TV-nleuws — 20.15 : Sportweekend — 20.45 : Gala 65. (Tweede
deel). Met Femandel sr. ; Vera
Lynn ; Tessa Beaumont ; Jacques
Chazot —21.45 : Hollywood en zijn
sterren (9e afl.) — 22.10 : Jazzprisma. Optreden van het Trio Bill
Evans — 22 4.S • TV-nieuws.

MAANDAG
16 30 : De trouwe Lassie (Ie-afl.) —
16.55 : Marokko I (eerste deel) —
19.00 ; Zandmannetje — 19.05 :
Pilmmubeuiu van de schaterlach
De houthnkkërs, filmklucht mèt
Harry Langdon — 19.20 : Tienerklanken — 19.55 : De Weerman —
20 00 ; TV-nieuws — 20 30 : Openbaar kunstbezit. « Op zoek naar de
waarheid » door Bene Magritte
(1898) -— 20.40 : Koning Davld, van.
Joost van den Vendel — 22.05 :
Vergeet met te lezen — 22.35 :
TV-nieusw.

DINSDAG
16.30 : De' trouwe Lassie (2e afl.)
— 16.55, : Nobl, poppenfllm —
18.45 : Teletaalles : Frans. 25e les ;
Cartes postales de Paris — 19.00 :
Zandmannetje — 19.05 ; Tijd voor
u — 19.30 : De Fllntstones. 76e afl.
Freds nieuwe betrekking — 1©.55 :
Hier spreekt men Nederlands •—
19.59 : Weerbericht — 20.00 : TVnleuws _ 20.25 : Dokter Ben Casey.
10e afl. : Het geheim van Dokter
Charlie — 21.15 : Panorama —
22.00 : Gastprogramma De liberale
gedachte en actie — 22.30 : TVnieuws.

WOENSDAG
16.30 : De trouwe Lassie (3e afl )
— 16.55 tot 18.00
Televisum.
Jeugdtelevisie met Bob Davidse —
18.55 : Zanümannetje — 19.00 :
Richard Leeuwehart : De verloofde
(12e afl.) — 19.25 : Voetbal. Rechtstreekse reportage van de Interlandenwedstrijd
België-Polen, gespeeld in het Heizelstadioa te

ï o o n spreekt.
Toon van Overstraéten, redaktiesekretaris van de
Volksunie
komt op donderdag 22 april te 20
uur spreken in het « Berkehhof »
te Merelbeke. Na de bomvolle zaal
voor Drs M. Ooppleters, verwachten wii'sJfef ook deze keer allemaal.

GENT
Bal.
Groot propagandisten-bal ingericht door provinciaal
komitee
Oo.<!t-Vlaanderen, op vrijdag- 30
april a s . in zaal Riva te Deui-le.
Inkom 20 fr.

Dienstbetoon.
De volgende sociale zitdag vindt
plaats op m a a n d a g 5 april te 19
uur 30 m « Berkenhof », Berg" s t r a a t te Merelbeke in samenwerking met de heer Paesbrugge v a n
hei A W .
Dienstbetoon.
Wij verlenen al onze sieun voor
het oprichten van de jeugdraden.
Ons gemeenteraadsl d G. De
I n die zin s t a r t t e een organisaRoo begint met een maandel'jkse
tie onder de leiding van Lic. G.
zitdag voor dienstbetoon. Eerste
Van Wayenberge, Molenstraat 10
zitdag woensdag 7 april can 20 uur
in de bovenzaal van huis « Roe-' "te Moorsele ( p . V l ) . Alle jonger e n die inlichtingen wensen, jeugdland » te Gent.
leiders die» -willen
medewerken
richten zich tot dat adres. Alleen
wanneer gij. jongeren U organiMERELBEKE
seert, verkrijgt gij bijval.
Propaganda.
Werkvergadering.
Een zonnige dag bracht onze
Medewerkers worden verwacht
propagandaploeg, samen met de
op woensdag 7 april voor de werkVMO-Gent n a a r Merelbeke : 163
vergadering die plaats heeft te 20
n u m m e r s werden a a n de m a n geuur.
bracht, midden
een vriendelijke
belangstelling. Werkelijk, de VU
krijgt in h e t « Land van Rode »
de bevolking achter zich.
Huisbezoeken in Melle, kontakVOOR
ten met
Gavere-Melsen, hebben
KENNISMAKING,
bewezen d a t het kantoii Oosterzele groteit. Weldra ook hier nieuHUWELIJK
we afdelingen.
BaL
De Volksunie-Land van
Rode
nodigt allen uit tot h a a r ' fantastisch lentebal op-zaterdag 10 april
t e 20 uur 30 m het gasthof « Oberbayern » te Scheldewmdeke, S t a n
Philips speelt ten dans. De afdelingen uit Gentbrugge, Zwijnaarde en Aalst werden mede uitgenodigd. Kom en d a n s met ons
mee. Wij ver-wachten U allen!
Verkiezingen.
Tijdens
de
verkiezingsperiode
voorzien wij, n a a s t de wekelijkse
kolportages, een speciaal n u m m e r
van ons blad « De Weergalm » en
dagelijkse propaganda met geluidswagen. D a t kost hopen geld.

DEZE WEEK OP UW SCHERM
ZONDAG

Stort uw bijdrage op pr. nr 882728.
Dank bij voorbaat.
Wij beleggen twee autokaravanen doorheen iiet dlstrikt Ledeberg ; op zaterdag 24 april en 8
mei. Geef ons uw n a a m en adres
op bij : Dr Me5'sman, Kasteelsr.
Melsen, of P et De Pauw, 38 O.
Gezellelaan. Merelbeke.

Brussel. In de rust, omstreeks
20.15 : TV-nieuws — 21.45 : Speelfilm : Van de brug af gezien, psychologisch
drama
van
Sidney
Lumet, met Raf Vallone, Jean
Sorel, Maure.en Stopcoton en Raymond Pellegrin — 23.05 : Zoeklicht — 23.35 : TV-nieuws.

Schrijf vandaag nOg om
kosteloze brochure, fotolijsten en ledenlijsten
in dagbladformaat, met
verschillende duizenden
kennlszoekenden
van
beide geslachten, naar :

DE
GELUKKIGE
TOEKOMST
Postbus 149 Gent;
of naar
Postbus. 11 Delnze:
of naar
Postbus 381 Antwerpen;
of naar
Postbus. 231, Brussel 1.
Het l a n g s t bestaande,
grootste, betrouwvoUe ernstige, moderste VlaamsEersterangs - Huweli]kswerk ! Verloving, huwelijk
voor ledereen ! Alleo geheim ! Medewerking van
priester Dagelijks 4 tot 5
verlovingen.

DONDERDAG
16.30 : De trouwe Lassie (4e afl.)
— 16.55 : De reddingsploeg, avonturenfilm voor de jeugd — 19.00 :
Zandmannetje — 19.05 : De vijf
sleutels tot de_ schat : Speurtocht
tn de nacht (3e afl.) — 19.20 :
Penelope — 19.55 : Hier spreekt
men Nederlands — 19.59 : Weerbericht — 20.00 : TV-nleuws —
20.20 : J a n en Alleman, een programma .met Jan Blaa.ser, Saclia
menisent, e.a. — 20.45 : Het vierde
huwelijk van Jacoba van Beieren
— 21.40 : Première — 22.05 : Gastprogramma. Het vrije woord :
Lekenmoraal en -filosofie -^ 22.35 :
TV-nieuws.

VRIJDAG
10.30 : De trouwe Lassie (5e afl.)
— 16.55 : IJsland zonder Ijs —
18.45 : Teletaalles : Frans. 26e les :
Au theatre — 19.(X) : Zandmanne,tje — 19.05 : Vietnam — 19 30 :
Tienerklanken — 19.55 : De Weerman — 20.00 : TV-nieuws — 20.25 :
't Is maar een woord — 21.00 :
FUmtrlbune.
De
huisbewaarder
(The
caretaker),
psychologische
film van Clive Donner, mét Donald
Pleasance, Alan Bates en Robert
Shaw — 22.45 : TV-nieuws.

ZATERDAG
10.30 : Volksuniversiteit — 15.30 :
Biljarten. Rechtstreekse reportage
vaii een gedeelte van het wereldkampioenschap (pentatlon), gehouden in het Antwerpse Sportpaleis
— 16.30 : De trouwe Lassie (6e afl.)
— 16.55 : Muziek voor jonge mensen — 17.45 : Schooltelevisie —
18.55 : -Zandmannetje — 19.00 :
Dierenwereld : De hond, documentaire — 19.25 : Autorama — 19.55 :
Hier spreekt men Nederlands —
19.59 : Weerbericht — 20.00 : TVnieuws — 20.25 : De wijkagenten :
De afspraak in de Chi-c:!hl-Club
(16e afl.) — 20.50 ; t»orus' beeldroman : De gestolen Willem III,
met Tom Manders e.a. — 21.35 :
Echo — 22.06 : In het Desilutheater : De m a n . met het gekke
pak (4e afl.) — 22.55 : TV-nieuws
— 23.05 : Biljarten. Rechtstreekse
reportage van een gedeelte van de
finale van het wereldkampioenschap (pentatlon), gehouden in
het Antwerpse Sportpaleis.

DE V O L K S U N I E
W E E K B L A D
u i t g a v e van de
V.Z.W VOLKSUNIE
REDAKTn
Mr F r . Van der Eist,
Hoofdredakteur.
T. van O v e r s t r a é t e n .
Kedaktiesekretaris.
S. De Lie, Wim J o r i s s e n ,
lic. W. L u y t e n , B. Matt h e y s s e n s . W. C o b b a u t , MBaby Ion, E. Slosse, dr L.
W o u t e r s , J. Dierickx.
Leden.
Alle bnef-wisselinii
voor
redaktie naar :
R o t a t y p , Sylv.
Dupuisi.,
110 Br us 7. - Tel 23.11.98
Beheer :
Maurice
L e r a o n n i e r l . 82
Brussel L • Tel. : 11.82.16.
Allp k l a c h t e n voor niet
o n t v a n g e n van 1)lad o p d i t
adres.
J a a r a b o n n e m e n t : 220 F .
Halfjaarlijks : 130 F.
D r i e m a a n d e l i j k s : 70 F .
Abonnement buitenland
:
350 F.
S t e u n a b o n n e m e n t : 500 F .
(minimnra).
Losse n u m m e r s : 6 F
Alle s t o r t i n g e n voor het
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d e r Eist, B e i z e g e m s t r a a t 20
Brussel 12.

0 i VOLKSUNIE

ANTWERPEN
Oproep v.d. VUM-Antwerpr-n
Benzmeslag.
Wie helpt de VUM voor het
regelmatig vervoeren van de
militanten tijdens de nachtelijke tochten in de verkiezingsperiode? Stort 100 fr. voor benzine op postrek. 868997 van
Raedts, St Mattheusstr. 45 Borgerhout met vermelding « benzineslag » Wij rekenen op ii.
Wim Maes

SCHILDE
Onze goede vriend en trouwe
k a m e r a a d Lucien Hi'.ber is m e t
meer.
Donderdagmorgen 25 m a a r t op
weg' n a a r zijn dagtaak werd Luciens beloftevol leven plots afgebroken door n dom ongeval a a n
de brug te Wijnegem. Zijn kamer a d e n uit de propagandaploeg en
zijn vele vrienden m t het Antwerpse zullen vaak a a n hem terugdenken.
Aan de minzame Mevrouw Huber. kleine WiUiled en de familie
bieden wij, n a m e n s al zijn kameraden, onze blijken van oprechte
deelneming aan in h e t smartelijk
verlies dat hen heeft getroffen.

WILRIJK
Borden en spandoeken.
Reeds hebben enkele personen
zich bereid verklaard a a n h u n eigendom een spandoek of een plakbord met propaganda voor de p a r .
lementsverkiezingen te laten atanbrengen. Wij hernieuwen hier d a n
ook onze oproep opdat nog meerdere personen onze aktie op deze
wijze zouden steunen. Zij geven
h u n n a a m op a a n ir R. Van den
Bossche. Doornstraat
24,
tel.
87.21.84.
Part-time medewerkers fevi-aagd.
Bij gelegenheid hebben ons vele
goedgezinden beloofd om mede in
t e s t a a n voor de vele kleine m a j
terièle werkjes die n u eenmaal
verbonden aijn a a n h e t voeren
van een goed-georganiseerde kiesstrijd. Onze voorzitter Ir. R. Van
den Bossche verzoekt deze mensen dan ook so spoedig mogelijk
m e t hem in verbinding te treden
(adres
: Doornstraat 24,
tel.
37.21.84).
Financiële mobilisatie.
Voor de verkiezingsstrijd hebben wij geld nodig.
Willen wij door de tradltionelel
partijen niet in de s c h M u w gesteld WOTden, d a n hebben wij zeer
veel materiaal nodig en derhalve
óók zeer veel geld. Elke bijdrage,
hoe gering ook, is d\is welkom!
Aarzel d a n öok niet langer en
Bchrijf een bijdrage over of stort
Ze op postrekening 7699 van de
Kredietbank
Oosterveld
Wilrijk
m e t vermelding « Rekening 1339
van Volksunie Wilrijk ».

RAMSEL
I n memoriam.
Op vrijdag 26 "maart overleed in
de ouderdom van 65 jaar, mevreuw Lodewijk Vets, lid van de
VU en moeder van onze afdelingsvoorzitter.
Wij bieden dfr getroffen familie
onze oprechte deelneming aan.

BRABANT
BRUSSEL
Werftecht in Roosdaal (Pamel).
Gedurende de vorige werftocht
werden in dezelfde omgeving 110
Waden verkocht; verleden zondag
overschreed onze aktieve ploeg
weer de grens der 200 en plaatste
231 bladen.
Met deze werftochten, waardoor
d e p r o p a ^ n d i s t e n regelmatig met
alle bevolkingslagen in kontakt
zdjn, wordt telkens op overtuigende wijze bewezen dat de Volkstinle de juiste toon t e pakken
heeft om op 23 mei e.k. h a a r Invloed in Vlaanderen flink te ver•tevigen.
Terdere werftochten.
jondag 4 april Vilvoorde.
Als bljörage tot h e t sukses van
• d e volksvergadering die op 9 april
In dit Vlaams bolwerk belegd is,
wordt niet alleen a a n de regeltoatige
medewerkers u i t h e t PapMeniand,
m a a r ook a a n de prop a g a n d i s t e n ntt h e t VüvDordse
^Machelen,
Zaventem,
Diegem,
éteenokkerzeei. Weerde en Gru»^

15
bergen) en aan de aktieve medewerkers uit de kantons Asse. Wolvertem en uit het Brusselse gevraagd op volgende plaatsen en
uren aanwezig te zijn op zondag
4 april : te 8 uur 30 voor de KVS
(aan de herberg bij Medaid) in
de Laken^traat, te 8 uur 45 op
h e t Liedtsplem of te 9 uur aan
« De Witte Leeuw » op de Grote
M a r k t te Vilvoorde.
Hoe meer dpelnemers, hoe beter
d a t deze belangrijke
gemeente
zal kunnen uitgekamd worden.
Zondag 11 ap2il Hoeilaari en
Overijse.
Vooraleer 's namiddags deel te
nemen aan ons verkiezmgskongres, wordt toch n beroep gedaan
op de propagand'slen om op zondag 11 april bijeen te komen als
volgt : t e 8 uur 30 voor de KVS;
t e 8 uur 45 aan het Rond P u n t
( W e t s t r a a t ) ; te . 9 uur te Hoeilaart<parke6rterrein aan de kerk)
of te Overijse (kerk).
Tweemaal reeds werdpn deze belangrijke
Vlaamse
voorposten
met sukses door onze werfnloeg bezocht; op zondag 11 april moet
da-ar de kroon op ons werk gezet
worden.

Personen die moeilijkheden hebben i.v.m. met h u n pensioep of
andere sociale en fiskale problemen, kunnen
volledig kosteloos
'n bsroep doen op de heer Haidy,
fiskaal raadgever.
Zitdagen 1ste
en 3de woensdag der m a a n d van
Jl tot 12 uur v.m. n café « J e l
Niddens » Bosstraat, Maaseik

OOST-VIAANDEREN
AALST
Vl.iginhuldiging.
Zondag
11 april zullen
de
« Pr.ebter Daensvrienden » fiun
vlag inhuld gen Bijeenkomst aan
ons lokaal « De IJzer ». Vlaanderenstraat, te 9
u-^ 30 Optocht
met muziek vaiS
ti Priester
Daens\'Tienden » uiv Moeskroen
door de stad en neerleggen van
bloemen aan het Monument van
Priester Daens aan de We''t. wij
verwachten een talrijke opkomst.

HEKELGEM
Voor de volksvergadering in de
bovenzaal van het « Oud Zandtapijt » waren een 100-tal belangstellenden opgekomen : een fantastische rezultaat voor z o n klein e g©me*ite!
De h e ^ Ach. Van Malderen behandelde" de politieke aktualiteit,
terwijl Toon van
Overstraeten
een zakelijke uiteenzetting gaf
i.v.m. de gebeui tenissen rond de
frontvorming in Brabant. Nadien
behandelde de heer Verdoodt, eerste schepen van Essene in zijn
gekende dynamische stijl
het
landbouwvi-aagstuk.
Een omhaling bracht 2.000 fr.
<^.
Schitterend succes over heel de
lijn dus!

GENTBRUGGE
De activiteit van de VU-Gentbrugge werkt als een rode lap
voor de Gentbrugse ' socio's. Zo
verscheen m « Vooruit » een lang
artikel n a a r aanleiding van de
samenstelling van het schepencollege, waar de h. Van Witt nberghe schepen benoemd werd. De
BSP h a d een tegenkandidaat geste.d doch zonder resultaat.
De rampspoedige gevolgen resumeert «c Vooruit » aldus : « De
CVP-heren zullen voortaan moeten dansen op het tromgeroftel
van de supervlaamse troubadours
e n van tijd tot tijd een leeuwenklauw in ontvangst nemen. Als
BSIP vragen wij ons nu reeds al
wanneer de dag zal aanbreken
waarop de Volksuionist Van Wittenberghe zijn wetten zal stellen
a a n de met paniek geslagen CVPechepenen.
Wij, socialisten, zullen voortaan
het college beschouwen als een
coalitie Volksunie-CVP, waarvan
de laatste de slippendragers zijn.
Aan de Volksunie Gentbrugge zeggen wij d a t de BSP een dam zal
opwerpen tegen iedere vorm van
extremisme, daar waar het gaat
h e t Vlaams bewustzijn te misbruiken en zeker als dit gepaard gaat
met practijken die loens zijn.
Als U nu weet d a t op 12 October jl. de BSP-heei-tjes met h u n
dames in h e t Gentbrugse gemeent ^ u i s de uitslag afwachtten en
ondertuaBen
luidruchtig
frans
wauwelden, d a n moeten wij eens
grinniken. Voor franskiljons is er
i n 'Vlaanderen 'geen plaats meer,
de b e d r e ^ i n g e n van de roden
l a t e n ons dus volkomen koud.

LAKEN
Donderdag 25 m a a r t vonden op
ons sekretariaat onder grote belangstelling
aanvullende
statutaire verkiezingen plaats.
Het nieuwe bestuur ziet er als
volgt Uit : voorzitter : F r a n s
Adang; sekretaxis : Emanuel Van
Malderen; propagandaleider ; Wern e r Thiebaut;
penningmeester :
Hervé Schermie; raadslid : B^ik
Olukkers.
H u n doorsnee-ouderdom is 25
j a a r ! Verder werden nog 4 andere
leden in h e t kader opgenomen.
Inmiddels zijn we niet bij de
pakken blijven zitten.
Onze propagandaploeg ging vorige
week al in verscheidene
buurten oefenen voor de komende
verkiezingsslag. Wie dacht dat h e t
m e t de Volksunie in Laken « gebeurd was », beloven We een spoedige ontnuchtering!

WAASLAND
Stetmfonds.
Onnodig er op te wijzen d a t de
verkiezingsstrijd h a r d zal zijn en
veel geld zal kosten.
Kleine en. grote bijdragen kunnen steeds gestort worden op postrekening nr. 325.33 van de Kredietbank t ^ Sint Niklaas voor nr.
4713 van de Volksunie.
Voorlichtingsvergaderingen en meetings.
I n alle gemeenten van
het
Waasland
zullen
spreekbeurten
gehouden worden tijdens de verkiezingskampagne, w a a r a a n volgende sprekers alvast h u n medewerking zullen verlenen : 'Jrs M.
Ctoppieters, Mr. J. Verniers, Mr. R.
Alderweirelt, dhr R. Verhasselt,
dr. G. De Paep, d h r J . Segers,
dhr. J. Baeyens, Arch. A. Jegers,
A. D'Hollander en de slmpatieke
veteraan Amedee Verbruggen.

Verkiezingsfonils.
De werfploeg van het arr heeft
de opbrengst van haar werftochten der m a a n d m a a r t (4170 fr.)
overgemaakt aan de arr. penningmeester, terwijl de afd Schaarbeek ook ruim 4000 fr. voor h e t
arr. verkiezings ronds heeft afgedragen.
Deze voorbeelden
moeten niet
enkel gevolgd worden door de afdelingen, m a a r door allen, die een
deel v a n h u n verlof geld 1965 'willen afstaan om h u n steun bij te
dragen tot een doeltreffende verkiezingspropaganda.
Die steun komt terecht door
storting op Prk 86.54.50 van Volksunie Arrondissement Brussel —
M. Lemonnierlaan 82, Brussel 1.

UMBURG
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 bestuursleden
samen met Piet Van Venckenray
druk m de weer om de nodige flnannies bijeen te brengen voor
een inslaande propaganda. Reeds
kwajnen verscheidene belangrijke
bedragen binnen, m a a r we zijn
nog ver van h e t nodige.
Wij doen dan ook nogmaals een
dringende oproep tot onze mensen
d a t ze spontaan h u n bijdrage zouden
storten
op
postrekening
9291.78 van P. Van Venckenray,
want binnen enkele weken zal er
geen tijd meer zijn om nog voor
geld uit te gaan. Denk a a n de
grondwetsheritiefling en
toon uw
goed liextl

tekenen daarvan zullen weldra te
bemerken zijn.
Niettemin zijn nog vele handen
te kort om het reusachtig werk
tot een goed einde te brengen, w i j
verwachten dus nog veel medewerkers. Zich richten ,; Volksuniesekretariaat, Werfstraat 14B, Poperingj.
Te leper zal op 11 april een grote volksvergadenng doorgaan met
Maurits Coppieters als spreker.
W-ldra nadere gegev-ns daarover.
Binnenkort zullen onze propagand sten
sleunkaarton
aanbieden ten voordele van het kiesfonds. Wie de betekenis van deze
kiesstrijd begrijpt, zal niet aarzelen een e.xtra-inspannmg te dosn
op f nancieel gebied. Geeft ons de
broodnodige munitie, wij doen de
rest.

SCHUIMRUBBER.MATRASSEN

met
Gebreveteerde
bedekkingsiagen
RESSOHTMATRASSEN
( B r e v e t • Ö297Ü8)
met
Gebreveteerde
karkassen
( B r e v e t - 512707) '

Aanbevolen
Huizen
HERBERGEN
Bezoek het « V e e r h u i s n
te St-AMANDS a d Schelde
Mosselen - Paling
Uitbater ; Jan Brugmans
Geniet van de lekkere
koffie «De Olifant>
in het Vlaams Huis

« PETER BENOIT »
Franrijklei 8, Antwerpen
Op doorreis t^|fft.alst • bezoek liet Vlaams Huis

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

OOSTHOEK
Oosthoekstraat 17
KNOKKE - Tel 63.811

VLAAMS HUIS
IJzerlaan 82 Tel (051150749

DIKSMUIDE
Uitbater Leo Vreese
Feestzaal voor groepen
ELEC. APPAR.
Vermindering vr lezers VU
Huish. App. - Radig-T V.bandopnemecs ..
37.92.57 ELAGRO 38.74.68
De Damhouderstr. 23. Ant.
BOUWEN - WONEN
T E Z E L E (O. VL.)
GEWATTEERDE BEDSPREIEN
WOLLEN DEKENS
Tel.
(052) 44641 en 44642.
I n d i e n U geen v e r k o p e r
in u w o m t r e k k e n t s t u u r
o n s een k a a r t j e en w e
z e n d e n U h e t a d r e s van
d e d i c b t s bijgelegen verk o p e r S t a r Zele.

De specialist der
standaarddeuren
J. L E E M A N S D e u r n e Z .
Van Havrelei 70 T.'.^.63.17
Agent : De Coene, Kortrijk
Plastic vloer en trapbedekkingen. Deliflex - Tapiflex
enz.
Inlichtingen :
Claessens-Cornelis Schutstr. 18, Deurne. T. 36.13.12
Voor uw modern Interieur

D O R T M Ü N D E R
Thierbrauhof I
t é Leuven
Alle zater- en z o n d a g e n
Opper Beieren orkest.
S t e m m i n g - plezier.
Alle d a g e n , 's m i d d a g s en
's a v o n d s beste k e u k e u ,
niet duur.
Vanaf 's m o r g e n s
tot 's n a c h t s
k o u d buffet en koffie.
B i j z o n d e r i n g e r i c h t voor
groepsreizen scholen enz...
P a r k i n g voor h o n d e r d e n
a u t o b u s s e n en a u t o ' s .
Alles p r i m a v e r z o r g d
en g o e d k o o p .
D O R T M Ü N D E R
T h i e r b r a u h o f II
G r o e n p l a a t s 33 te A n t w e r p e n
p r i m a k o u d Bruffet.
Open d a g en n a c h t .
Zalen v o o r v e r g a d e r i n g e n ,
enz.
Van n u af Staf W o u t e r s
aan de tapkraan.
DÓRT-BIERKELDER
O u d e M a r k t 22 L e u v e n .
Schoonste bierkelder
van h e t l a n d .

EURO-DOMI
Kruidtuinlaan 6, Brussel
met Geschenken-kelder
Bouw-, veranderings- en
herstellingswerken
S E G E R S Adriaan
Steynstraat 187
Hoboken - Tel. (03) 37.43.81
BOEKEN - TiJDSCHR.
Voor al uw Vlaamse lektuur
EEN ADRES :
Boek- en dagbladhandel

Paul BEQUET
Nassaustraat 6, Antwerpen
HOTEL • RESTAURANT
Bezoek het Payottenland
goede spijzen vindt U in
afspanning

« DE KROON »
O.L.V.-Lombeek (054)32381

WEST-YLAANDEREN
KORTRIJK
Kiesfonds.
Beleg uw steungeld bij ons kiesfonds. Door ons t e helpen, helpt
giJ u zelf. Ge zljt overtuigd d a t
de m ü t a r i s t e n al h u n m a c h t a a n
invloed en kapitaal zullen uitspelen, omdat zij nu, meer d a n ooit,
h e t vuur a a n h u n schenen voelen.
Stort of schrijf uw .bijdrage
over op POR 926.397 v a n P. Dutoit, Nieuwstraat 91, Bellegem of
op POR 9576 van de Bank van
Roeselare en
W. 'VI., Kortrijk,
voor
rekening n r 100.619 der
Volksunie.
lEFER
De verklezingskampagne wordt
door de Volksunie zorgvuldig en

metodisoh voorbereid. De eerste'

Niet v e r g e t e n d a t men in
de drie lokalen de echte
Dortmunder Thierbrau
d r i n k t met d e 2 H e r t j e s .

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

BLANKENBERGE
Telefoon : (050)41637
Vol. Pension - 30 kamers
UURWERK
DORT THIERBRAUHOF III
langs autosnelweg
Antwerpen-Akea, Tessend«rIo.

Zwitserse uurwerken
bij meester uurwerkmaker

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

Dewinterstr. 11, Oudergem
T. 72.45.43. Terminus tr. 35
10 % kortincr v. leden V.U.

Ruime parkeergelegenheid

SLAETS

ne

DE VOLKSUNIE

BALANS VAN VIER JAAR
( ,

W

ANNEER wij op de vooravond van de ontbinding van het
parlement de balans opmaken van
Jietgeen tijdens deze legislatuur ver.wezenlijkt werd komen wij vlug tot
de vaststelling dat de Vlamingen
eens te meer het kind van de rekening zijn.

1 OEN de regering gevormd
werd en het regeringsprogramma opgesteld, na de vekiezingen van 1961,
was men onder de indruk van de
vooruitgang van de Volksunie.
Vooral de Vlaamse C.V.P.-ers waren onder de indruk en aangezien
hun steun onontbeerlijk was konden
zij ook eisen stellen. Sommige van
deze eisen werden in het regeringsprogramma opgenomen.
Wat is er van terecht gekomen ?

r

;

Li IJ eisten in de eerste
plaats dat het departement van nationale opvoeding en kuituur zou
ontdubbeld worden en er twee volwaardige ministers zouden zijn, een
yiaming en een Waal.
Wij herinneren ons de schermutselingen rond deze eis, de aanvankelijke weigering de begroting goed te
keuren. Toch hebben de Vlaamse
C.V.P-ers hun zin niet gekregen, zij
hebben gekapituleerd.

T AN Elslande bleef adjunkt en van de ontdubbeling van
het departement heeft men een karikatuur gemaakt die niemand bevredigt. De slag was verloren. Evenmin IS er iets terecht gekomen van
de oprichting van kultuurraden, zoals beloofd in de regeringsverklaring.
Ook op dit punt staat men met een
niet ingeloste belofte.
Herinneren wij er aan dat onder
de vorige regering een wetsontwerp
tot oprichting van kultuurraden goedgekeurd werd door de senaat, maar
niet door de kamer !
Een tweede eis was de onmiddellijke verwezenhjking van de al zolang
beloofde zetelaanpassing.

Ml

D

E Vlaamse C.V.P.-ers heber zich lijdzaam bij neergelegd dat
de zetelaanpassing jarenlang uitgesteld werd, gekoppeld aan de grondwetsherziening en de waarborgen aan
de Walen.
Het rezultaat is geweest dat de zetelaanpassing er pas gekomen is na
het akkoord over de grondwetsherziening, waardoor ze iedere reële politieke betekenis en waarde verloren
heeft.

i

11

D IT is wellicht de zwaarste

nederlaag die de Vlamingen ooit geleden hebben.
In de regeringsverklaring werd zeer
stoutmoedig de oplossing beloofd van
de Vlaams-Waalse problemen.
Wij weten maar al goed wat er van
terecht gekomen is. Het is wel overbodig te herinneren aan Hertoginnedal. Telkens stond de regering en
stond de partijleiding van de C.V.P.
tegenover de Vlamingen. Op geen enkel ogenblik hebben de Vlaamse
C.V.P.-ers kunnen rekenen op de
steun van de regering — die zonder
hun steun niet leefbaar was.

1

N de regeringsverklaring
waren ook enkele schamele beloften
vervat om te verhelpen aan de gevolgen van de repressie.
Beloofd werd een herziening van de
administratieve epuratie. Van vóór
de verkiezingen reeds was er een
wetsvoorstel in die zin ingediend
door Vandendaele. Vier jaar lang
heeft minister Gilson de behandeling
van dit wetsvoorstel in de kommissie gesaboteerd. Vier jaar lang heeft
hij beloofd dat hij namens de regering een wetsontwerp zou indienen.
Vier jaar hebben de Vlaamse C.V.P.ers met deze beloften genoegen genomen — die niet gehouden werden.
De kwestie van de pensioenen voor
personen die door de repressie getroffen werden is evenmin geregeld.

1

_ N de regeringsverklaring
werd oorlogsschadevergoeding beloofd aan de incivieken die geen
zware veroordeling opliepen.

Het wetsontwerp dat na jaren door
de regering ingediend werd bleef
maandenlang steken in de kommissie, werd grondig verminkt zodat er
haast niets meer van overblijft.
De regering weigerde de vertrouwenskwestie te stellen — en dat
voor een punt van het regeringsprogramma — en zelfs de CVP liet hare
leden vrij bij de stemming; steeds
weer zien wij hoe de vertrouwenskwestie gesteld wordt en de tuchtstemming opgelegd om de Vlamingen te dwingen toe te geven — nooit
ten overstaan van de Walen.

D

E taktiek van de Vlaamse CVP-ers heeft volledig schipbreuk
geleden. Hun bedreigingen werden
nooit ten uitvoer gelegd Zij hebben
niets kunnen bereiken. Het is een
miserabele geschiedenis, een opeenvolging van kapitulaties en vernederingen.
Zij hebben hun eigen woorden door
hun daden verloochend.
Steeds weer trachten zij de Vlamingen te paaien met de uitgestelde hoop dat het zal veranderen.
Maar het blijft een uitgestelde
hoop die nooit in vervulling gaat.
Wanneer zij schoorvoetend, stap
voor stap, de weg insloegen van de
grondwetsherziening en de waarborgen aan de Waalse minderheid —
was het op voorwaarde dat vooraf

Interfonie

Geluidsversterking in de perfektie roor
'.alen • reklamewagens
kerken
huis-lamers enz...
Wendt ü in vertrouwen tot •
ELECTRO AKOÜSTIER

W

de Vlaamse eisen zouden verwezen»
lijkt worden.

N

OG voor de verkiezingen
moesten een aantal
wetgevende
maatregelen genomen worden, o.m.
in verband met de zgn. kulturele autonomie en de decentralisatie. Wat
is er eens te meer van terecht gekomen? Niets. Zij staan met lege handen — maar zij hebben de grondwetsherziening goedgekeurd en er
zich toe verbonden ze door te voeren!
Zelfs de Vlaamse kultuurverenigingen — David&fonds, Willemsfonds,
Vermeylenfonds — hebben het nodig
geoordeeld een waarschuwende stem
te laten horen.

H

OE spijtig dat het Vlaams
Aktiekomitee, dat zo verdienstelijk
werk verricht heeft, door de intriges
van dezelfde personen die de Volksunie in Brussel in de rug schieten,
uiteengevallen is Er zijn enkele mensen die een zware verantwoordelijkheid dragen. Zo is het dan de Volksunie die de zware opdracht heeft de
strijd tegen de voorgenomen grondwetsherziening te voeren en tevens
aan de Vlaamse CVP duidelijk te
maken dat hun lamlendige politiek
in Vlaanderen scherp veroordeeld
wordt.
Wie niet horen wil moet voelen!
Frans Van der Eist

BIJ ONZE ADVERTEERDERS

Ui

Lange Leemstraat, 1 a
ANTWERPEN
TeL : 33.04.95
Radio - T.V.
draagbare radiotoestellen
platendraaiers Wij vertegenwoordigen
enkel merken van de hoogste hoedanigheid — Bandopnemers vanaf 2.250 F
tot H7.000 F.
Op vertoon van deze aankondiging geniet
V speciale voorwaarden.

KT GEVAAR BELOERT U TE ALLEN KANTE I V MOET VERZEKERD ZIJN I
•
VOOR UW LEVEN,
•
UW AUTO
•
UW HUIS,
•
UW MEUBELEN

"GEBORENT
onder de

VISSEN..
©
ISViOOO'^!^^

A
VW KANS...

dpleeg ons, ü zult er baat bij vinden,
i^aarom slechts één adres :

^ VMf pmmNL, vwRHttEcr t co.
Jan Van Rijswijcklaan 62, Antwerpen
Beheer : Van der Paal • Voorbraeck

P.VSA.

Telefoon 03/37.54.38 . PCR 163 620
—
Direktie : Lic. Rik De Vos.
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