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Deze week verscheen het 
«Tienjarenplan 1965-1975», 
opgesteld door de Sociaal 
Ekonomische Werkgroep 
van de Volksunie Ver 
krijgbaar tegen 20 p op het 
partijkongres nu zondag 

HET VLAAMS PLAN 
SOCIAAL < EKONOMISCH PROGRAMMA DER 

VOLKSUNIE 
«r Alhoewel wij OMÏ geen illuzies maken en er ons aan verwachten dat ook na de 

pubhkatie van dit tienjarenplan de bewering alsof de Volksunie geen sociaal-

ekonomtsch programma zou hebben zal herhaald worden, toch menen wij door 

de pubhkatie van dit modern en waardevol plan alle belangstellenden het bewijs 

geleverd te hebben van onze vaste wil de grootste aandacht te besteden aan alle 

problemen die zich voor onze volksgemeenschap stellen 

« Wil danken allen die medegewerkt hebben aan deze pubhkatie en hopen dat 

ZIJ een grote weerklank zal vinden ». 

VOORGESTELD OP PERSKONFERENLIE 

Met deze woorden besluit Mr Fians 
vaii der Eist zijn voorwoora van net 
«Ontwikkelingsplan voor Vlaande
ren 1965-1975» uitgegeven door de 
Sociaal-EkonomiscHe Werkgroep van 
de Volksunie en deze week donderdag 
te Brussel aan de pers voorgesteld 

De schrijvers zelf leggen er in een 
inleiding de nadruk op dat hun Plan 
«een samenhangend geheel van 
maatregelen (omvat) die noodzake
lijk en tevens verwezenlijkbaar zijn » 

ZIJ hebben zich onthouden zo gaan 
ze verder < van iedere dagdromen j 
en van het vooropzetten van wellicht 
fraaie doch terzake nutteloze begin
selen » De S E W is « uitgegaan van 
een realistische kijk op de Vlaamse 
volksgemeenschap en beschouwt haar 
met als het een ot ander vaag ge-
mistificeerd wezen maar als een ge-
struktureerd geheel van uiteenlopen
de belangengroepen die door een
zelfde belangensfeer gebonden zijn. 

die in eenzelfde aocio-kultuieje om
raming leven en die in dezelfde so-
ciaal-ekonomische ruimte werken en 
bewegen o 

Na lezing van ae il^i oiaüzijaen tel
lende pubhkatie kan men deze woor
den volmondig beamen Het Plan, 
dat de grondlijnen wii geven van een 
sociaal-ekonomische ontwikkelings
politiek voor de periode 1965-1975 is 
gesteund op de uitslag van een eron-
dig onderzoek van de huidige roe
stand Slechts op de werkelnkheid 
werd voortgebouwd aergens woidt 
gegrepen naar vage doktrinaire be
grippen nergens zoeken ae schrij
vers hun toevlucht tot voor werke
lijkheid genomen wensen Nergens 
ook ontmoet men al te gewaagde 
voorspellingen van de te verwachten 
evolutie in de verschillende sektoren 
van Vlaanderen's ekonomisch bestel. 
Het geheel is in een sobere taal ge-

(vervolg op blz 3) 

VERKIEZINGSKONGRES DER VOLKSUNIE 
In het vooruitzicht der wetgevende verkiezingen 
op 23 mei 1965 richt de Volksuni'e een bijzonder 
verkiezingskongres in 

op zondag 11 april te 15 uur 
in het Paleis der Kongressen Albert I-zaal, Cou-
denberg 3 te Brussel-centrum (Centraal Station) 
Ingang langs de Kunstberg (Tuiningang) 

Op dit Kongres wordt het verkiezingsprogramma ter goedkeuring voorgelegd 
Mr. F. Van der Eist, drs. W. Jorissen en drs. M Coppieters voeren het woord 
Het kongres wordt voorgezeten door arr. voorzitter Brussel, dhr A Van Malde-
ren. Het ganse partij-kader zal aanweüg ztjn in het Paleis der Kongressen De 
arrondissementen en afdelingen worden verzocht, een talrijke afvaardiging naar 
het Kongres te sturen. 

•^ Komt massaal m autokaravanen versierd met 
Volksunieslogans naar Brussel 

V 

-ff Weest tijdig ter plaatse om iedere opstopping te 
vermijden 

•^ Men kan de straten en nleinen rond het Kon-
gressenpaleis als parking gebruiken Neemt bii 
voorkeur nochtans de bewaakte « Albertine-
parkings» onder het Kongressenpaleis (1000 
plaatsen) ingang langs de « Stuiverstraat » 

•yt- Een ordemenst zal ter plaatse zijn om de weg te 
tonen 
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DE OPLOSSING 

Mijnherea. 

B e gemeenteraadsvei kiezmgen wa
ren eeïi teken aan de wand dui
delijk bleek de politieke bewust
wording van ons volk, een vooi-
spel van de krachtproef m mei 
e k Dat weten ook zij die plots 
alle eergevoel verloren en vlug 
nieuwe rood-gele koalities sloten, 
als voorsmaak op het monster
verbond aer oariijhon^eii Want 
opnieuw wü e i ^ij samen het mi-
taire België bewaren ' n zijn eng 
bui gerlijk keurslijf smdikatsii 
en holdings partij / ekenfondsen 
en « haute finance » allen /i n 
he t piots oncroerend eens gewoi-
den, dit miskraam dat wij België 
plegen te noemen, veider te fok
ken Hoeft het verwondering te 
wekken dat ook de ultra-reaktion-
naire PLP mede de tiikolore trom 
roert •> In de/e bij uitstek libera
listische staat- gaan giootkapitaal 
bouigeoisie en sa on-,socialisten 
gaarne en noodgedwongen samen 
dit IS geen demokratie waar een 
minderheid idie de centen bezit) 
regeert ovei de meei derheid Ot 
zullen WIJ ons eindelijk als een 
volk gedragen") 

Alleen een radikale eiaen volkse 
en sociaal-bewuste politiek biedt 
een uitkomst, voor vijf miljoen 
Vlamingen die het beu zijn gere
geerd te worden door de Brussel
se bank- verzekeiings en kiediet-
mstellmgen Voor de Vlaamse 
jeugd die weigeit haar belangen 
te zien m sbruiken en dtiaiom 
een volwaardige pluralistische 
Universiteit te Antwerpen opeist 
Voor de arbeidende gemeenschap 
die een rechtmatige medezeggmg-
schap moet krijgen in de ekono-
mische sleutelsektoren 

Het liberale kapitalisme maakt 
ons kapot Het federalisme zal de
ze macht breken : één, Vlammg 
moet gel jk woi den aan een Waal, 
het Belgische flatgebouw dient 
gelijkwaai dage «ppartementen t-e 
bieden, voor beide gemeenseiiapt-
pen 

Dat vei zekert alleen een fede
rale staat, een verjongde en ge-
zonde staiatsiiirichiting 

In deze lente 1965 brengt de 
Volksunie de lente m dê  Hsügifcche 
poLtiek voor een federaal België 
in een federaal Europa' 

F D P - Merelbeke 

ANTWERPENBRUSSEL 

Geachte Redaktie 

De mizeries op de zogezegde 
« autost iade » Antwei pen-Brussel 
blijven aanhouden Nu eens is het 
het biugg nkompleks te Boom daJ! 
kilometei lange opstoppingen ^'er-
oor zaakt omdat er « weikjes » uit-
gevoeid woiden dan weer een 
herstelling aan een kapotgereden 
baanvak ^die het verkeer laat 
stremmen Om een half uui te 
verliezen op de afstand t issen 
beide steden is ei n et veel no
dig En 'noest men dan de baan 
nog voUedig herstellen, maar nee 
ei woidt hier pn daar wat asfalt 
m de gaten gebracht en daarmee 
gedaan De week daarop is die er 
weei uitgereden en de mizerle 
herbegint En dat op een van de 
druktste wegen in Vlaanderen 
Wanneer gaat die schande toch 
eens ophouden'' 

P J - An l wei pen 

UERSE VRIENDEN 

Waaide Redaktie, 

In ons weekblad van 20 maa^t 
leeb ik van de hand van Richard 
Dewachter «Heri imermgen aan 
mijn Lieise vr ienden» waarbij ik 
niet kan laten enige opmerkingen 
te uiten. 

Rieliiard Dewachter moet er zich 
van bewust worden dat zijn stem-
mmgsbeeld vals is waar hi] be
weert dat het samenleven met het 
«schorremorie » Nest tot een ge-
bioken man gemaakt heeft Ei nest 
Van der Hal'en was inderdaad 
smds lang ernst g lijdend aan ast
ma en zwak van gestel Het regi-
me van aie dagen. d=ed hem be
slist geen goed IMioreel was h i j 
trots om zijn \'«rbondenheid met 
zijn lotgenoten 

Zijim fysiettg. toestead iSOKdn oote, 
en veel meer het seiaijoiitoar fal-
jiet van z*-jn idealen heeft / n n 
dood \ ei haast Niet zijn korte n-
ternei mg maar zeker wel zi in 
stukgeslagen droombeeld kostt'^ 
hem het leven 

Zijn gedachtenis hou ik steeds 
m ei e zoals ik hem leerde ken
nen als jonge knaap in het A K 
V S en hem later in de « Sion » te-
lugvond in de bittere konsekwen-
t ie van dienende liefde \oor ons 
volk 

P V C St Niklaas 

FEDERA&L 

Geachte Redaktie, 

In « De Standaaid van 27-3-65 
lezen we dat de Bond der Giote 
en Jonge Gezirmen te Smt - Ides-
bald - Koksijde een vacantietehuis 
gebouwd heeft, een modern com
plex dat 650 vadeis moeders en 
kinderen kan herbergen 

Naar aanleiding hiervan zei een 
woordvoerder van deze Bond ' 
«Drie jaar is onze Bond tederaal 
ingelicht en da t konden we ver
wezenlijken Vroeger moest het 
geld verdeeld worden tussen Vla
mingen en Walen We vonden 
geen kredieten om zoiets te bou-
wso. Nu doen we net op drie jaar 
tijd » 

Alhoewel deze uitlating nu met 
precies bedoeld is als een bekente
nis zeg ik to€h da t het hier een 
KAPITALE bekentenis geldt Een 
erkenning van het feit dat de fe
deralisten lieü bij het rechte eind 
hebben 

I n de Bond gaat het de Vlamin
gen voor de wmd Het gaat er hen 
Tser goed, smds die Bond FEDE
RAAL IS mgerieht 

Striemende veroordeling tevens 
van het u n i t a n a n e en van de leu
genaars en misleiders der unitaire 
partijen Want dat zij het Vlaam
se volk beliegen en misleiden dat 
WETEN WIJ, en dat we+en zijzelf 
eveneens maar al te best 

Wat niet belet dat ze voort zul
len liegen en misleiden en ander
maal het volk zand in de ogen 
strooien met te zeggen dat de 

Bond een is en B"lgie twee Dat 
het can twee verscniUende dingen 
gaat en dat wat mogelijk is m de 
Bond het n et is m België 

En Zo zullen /e vciden gaan met 
hiin misleiding En tent» lachen 
met de onnoz Ie halzen die het 
allemaal wülen slikken 

Tot op n go3ie dag het federa
lisme m België een feit zal zijn 
Wat gaan ze dan nog weten te ver
tellen ' 

C K - Vilvooi de 

« VRIJE POLITIEKE 
TRIBUNE » 

Mijnheren 

Donderdag 25 maart sprak d : 
vertegenwooidiger van de Volks
unie om 19 uui 50 voor de radio 

Warmeer het de beurt is aan de 
CVP kan men in de radiorubfiek 
van « De Gazet van Antwerpen » 
het volgende lezen « Viije Poli
tieke Tribune • CVP » 

De onafhankelijke « Gazet » 
kennende, speurde ik m het dage
lijkse radioprogramma van don
derdag 25 maar t en zidiier hoe 
objectief dit blad is 

« Brussel Nedeilands 1 uur 40 
Luisterprentjes, 20 uur Koncert » 
Van een Vrije Tribune, geen spra
ke Dat de VU de wmd m de zei
len heeft, kan ze ook moeilijk 
verkroppen Ik citeer . « De poll 
der VU-lijsten met het oog op de 
wetgevende verkiezingen m het 
arrondissement Antwerpen had 
dmsdagavond plaats In tegenstel
ling met wat het geval 
is m andere arrondissementen, 
schijnt de samenstelling der lijs
ten in het airondissement Ant
werpen tot geen konflikten aan
leiding te hebben gegeven » 

B J - Mcrksem 

SOLIDARITEIT 

Mijnhei en, 

Langs dezt weg dank ik de vele 
mensen d'e mijn oproep beant
woord hebben en mij gratis een 

gasvuur aangeboden hebhen om 
een bepioefde tamilie te helpen 

Ook financiële steun, voedings
waren kledeien zelf^ meiubelen 
zijn mij van ha i te geschonken ge
worden Ik denk vooial aan het 
ait ikel van VN Humbeek m het 
blad van twee weken geleden 

Waarschijnlijk heeft die heer 
pech gehad Maai dat er werke
lijke solidariteit bestaat tussen de 
VU-mensen is meer dan duidehik. 

E U - SchepdaaL 

KIJK ZELF 

Mijnheren 

Enkele dagen geled«i ontvmg ik 
het bladje « Kijk Zelf » van de 
zogenaamde « Demokreten » 

Ik heb me wel wat lastig ge
maakt als ik die flauwe kul las 

Ik heb meer dan 40 Jaar in het 
Brusselse gestreden v o » <Hize 
rechten, als zelfstandige heb * 
kllenteel en geld verloren door 
mijn Vlaamse overtuigmg En nU 
moet ik zien dat deze « Demokra-
ten » onze Vlaamse zaak komen 
ondermijnen? 

Bij de jongste gemeenteverkie
zingen ben Ik, als gekende Vla
ming kandidaat geweest op een 
lijst Van de CVP in een Brusselse 
voorstad waar geen onafhankelijke 
Vlaamse lijst was 

Eerst en vooral moest ik een lid-
kaar t nemen Ik moest de plaats 
aannemen die zij mij wilden ge
ven Ik moest een veri^lanng on
dertekenen om de richtli jnen van 
de parti j te volgen 

De « Vlaamse Demokraten » zou
den het met de Volksunie graag 
anders aan boord gelegd hebben. 

Bij de e k verkiezingen kan uw 
part i j op mij rekenen 

J V - Biussel, 

De redaktie draaKt geen verant
woordelijkheid voor de inhoud der 
gepubliceerde lexersbrleven Ze i's-
houdt d c b bet recht vas keui« 
en inkorting voor Ovfr de lexer»-
rubriek wordt ceen brlefwlsseUnt 
gevoerd. 

ben 
uitgeslapen 

v^anf. 

ik koop j>«| 
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MATTHIEU 'S B E D D E N B E D R I J F 
TURNHOUTSEBAAN 102 BORGERHOUT — TEL 35.17 83 
Bijhuizen : Antwerpen Dlepestr. 84-86 Tel : 31 0118 

Begijnenstr.39-41. Tel; 33 47 24 
Deurne : Califortlel 60. Tel. : 36 25 22 

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

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

Alleen de zoekertjes gaan naar 
het hoofdsekretanaat : 

M Lemonnierlaan 8 2 Brussel 1. Tel. 0 2 / 1 1 . 8 2 . 1 6 

WENTELPOORTEN 
ta hout, staal, alnmlnlnta 
of pUstiek. 
Standaarduitvoerbig ol 
IUI3T gewenst model, 
S^temeo Bsngepast aan de 
sard van bet bouwwerk. 
Band of elektrlseiie bedtealng. 

ZONHOVEN • TEt 132 31 

S i. ZONEN PVBA 

AOLLUIKEN 

80U.ÜIKEN 
in hout, staal, alumi
nium of plastiek 
Hand- ot elektrische 
bediening 
AUe systemen, 
VENETIAANSE 
ZOïmSBUNDiai '̂  
Bediening met 
'koorden'ot Riet 
stang en windwerk 

; VENETIAANSE BLINDEN 

SOMBRULA-'FLEK 

A.JEURISSEM-CtOOmRMANStZONEN 
TEL 132 31 

P V B A ZONHOVEN 

Vertegenwoordiger voor Antwerpen (Stad en provincie) : 
L. Vandevelde, St Damiaanstr. 17, Wommelgem - T 03-53 67 27 

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

WIM MAES 
Grote Steenweg:, 165, Berchem - Antwerpen 
Telefoon : (03) 39.92.66 
Beroepsmedewerker der maatschappijen 

CONST AJ^TIA 
stelt zich kandidaat voor : 
1. Overname van één uwer lopende verzekeringspolissen. 
2. Alle gebeurlijk nog af te sluiten verzekeringspolissen. 

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

Swis Uu: 
GLAZEN «n MONTUMH, 
G»til veor veriels'd«ft 

WaHer ROLAND 
«- ^diptomccrd Optiektr • -
«srWtraM, 58 — Antwerpen 
|U I < V b op hat Iwtfltfnnn*. ̂  

T*Mo«i 3S9442 
10 K Is'lng op vvtson (hiw 

HERMES 
SCH^ei 

54 Zu id laan 

211 M. Lemonnfe r l aan . 
Telefoon : 11.00 33. 
Brussel . 

• 
VOLLEDIGE 
SEKRETARIAAT-
KURSUS 

Algemene hande l sop le id inx 
Schoolgeld : m a x l m . 
8.000 F" pe r j aa r of 
3 m a a i 3.000 F . 

met r e c h t op Kinderge ld . 

DL school w a a r Vlamingen 
zich thu i s voelen. 

BeteV en voorde l iger . 
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VLAAMS PLAN 1 9 6 5 - 1 9 7 5 
van het Plan trouwens, staat men ver
baasd over de grondigheid waarmee 
de auteurs hun onderwerp benade
ren en uitwerken. En ook hier : zeer 
konkrete voorstellen. 

SOCIAAL-EKONOMiSCH PR06RAMNA DER VOIKSUNII 

Cvervolg van blz. 1) 
steld, volledig aangepast aan het be
handelde onderwerp. Polemisch is de 
tekst slechts waar er aanleiding toe 
bestaat en zelfs dan blijft he t betoog 
zakelijk en de inhoud wetenschappe
lijk verantwoord. 

Het Plan is aldus geworden : een 
sterke pozitieve bijdrage tot de strijd 
voor het in gezonde banen houden 
van Vlaanderens ekonomische ont
wikkeling en voor het in eigen hand 
nemen van een Vlaamse ekonomische 
politiek. 

Wat s taat er nu, zeer beknopt ge
schetst, in dit Vlaams Plan ? 

gestelde problemen worden daaren
tegen konkrete en verwezenlijkbare 
oplossingen voorgesteld. Op sommige 
bladzijden zelfs zeer in detail zeggen 
de auteurs van het Plan ons hoe ze 
een bepaalde moeilijkheid uit de weg 
willen ruimen. 

K.M.O. 

Nadat bewezen werd dat ook kleine 
en middelgrote ondernemingen leef
baar zijn, mits ze maar de nodige 
maatregelen treffen «n voldoende 
steun van hogerhand ontvangen, 
geeft het Plan zeer duidelijk en kon-

leerd plan van de noodzakelijke in
vesteringen inzake wegen (met uit
slaande kaar t ) , spoorwegen en water
wegen gevolgd van een konkreet uit
gewerkte kritiek op de Belgische toe
komstplannen, besluit dit deel van 
het Plan. 

R U I M T E L I J K E O R D E N I N G 

Hier bewijzen de schrijvers niet al
leen dat ze, inzake ruimtelijke orde
ning, weten waarover ze spreken, 
maar eveneens dat ze zeer in concre
to weten wat ze willen. Een uitvouw
bare kaaa't in veelkleurendruk maakt 

BESLUITVORMING 

De administratieve omkadering 
van de besluitvorming mocht na tuur
lijk niet ontbreken. Hoe belangrijJc 
de technici in een plan-ekonomie 
ook zijn, het volk wil, bij monde van 
zijn verkozenen, nog altijd het laatste 
wroord. Hoe de stellers van het hier 
besproken Plan dit zien, wordt uit
eengezet in dit hoofdstuk.- Daarbij 
wordt zeer grondig afgerekenC : re t 
de bewering dat overleg tussen werk
gevers- en werknemersverenigingen 
de arbeidersbeweging zou kortwieken. 
Ten andere, zeggen de schrijvers m 
dit hoofdstuk, « het Vlaams Plan be
oogt het breken van de monopolw-
pozities der grote geldmachten omdat 
zij onvolks en onvlaams ziin en omdat 
zij hun macht misbi-'Uikein ». 

•WATIÖMAAU-^ 
PROOUKTVAN 

aic VLAAHt:£'R£M 

mVÊST^BitiEEH' 

Het Vlaams plan stelt voör: 

een onmiddelli|ke deelneming van alle 
belangengroepen, standen en klassen bij de 
opstelling en uitvoering van de richtsnoeren 
en grondtrekken van Vlaanderens toekomst
plannen... 

(idt het tienjarenplan van de Volksunie) 

¥ L A A M S E A R B E I D S K R A C H T 

Na een inleiding, waarin aange
toond wordt dat Vlaanderen niets te 
verwachten heeft van de politiek der 
taraditionele unitaire partijen, bere
kenen de auteurs, op grond van ge
kende en kontroleerbare cijfers, de 
ontwikkeling en de toekomstige struk-
tuur van de Vlaamse aktieve bevol
king Dit zeer cijfermatig betoog 
mondt uit in een berekening en een 
bespreking van het aantal te schep
pen arbeidsplaatsen over de Planpe
riode 1965-1975. «De Vlaamse indus
trie en handel dienen hun produktie-
kapaciteit dermate uit te breiden dat 
zij 424.000 bijkomende arbeidsplaat
sen scheppen tussen 1965 en 1975. 
Deze verhoging van de produktieka-
paciteit vergt 260 miljard fr aan in
vesteringsfondsen voor het bouwen 
van werkhuizen en de aankoop van 
uitrustingsgoederen...». 

L A N D - E N T U I N B O U W 

In het hoofdstuk over de ontwik
keling van land- en tuinbouw, wordt 
vooral aandacht besteed aan het 
vraagstuk van de (te) kleine land
bouwbedrijven, het onderwijs van 
onze boerenjeugd, de bescherming 
van de landbouwgrond tegen grond-
spekulatie, de bescherming van de 
prijzen, de sociale vraagstukken 
van de landbouwersstand en de reor-
ganizatie van de melkindustrie. En 
zoals we reeds vroeger hebben aan
gestipt, dat alles blijft nergens in 
het vage, dat alles schermt nergens 
met schone principes die moeilijk of 
niet te verwezenlijken zijn. Voox alle 

kreet aan waaruit deze zelf te treffen 
maatregelen moeten besitaan en hoe 
de overheidssteun moet opgevat 
worden. 

OPENBARE WERKEN 

Het belangrijkste deel van dit 
hoofdstuk wordt gevoitnd door een 
Vlaams investeringsplan .duidelijk 
uitgewerkt, voldoende financieel ver
antwoord door vooraf^ande para
grafen over het te verwachten spaar-
vermogen en de evolutie van de be
lastingsopbrengsten. Een gedetail-

het doornemen van dit hoofdstuk 
daarenboven tot een even aangena
me als leerzame bezigheid. 

S C H O L I N G 

Het belang van een grondige scho
ling van de toekomstige Vlaamse ar
beidskrachten in industrie en handel, 
wordt door de auteurs van het Plan 
niet alleen benadrukt door het feit 
dat ze hierover een zelfstandig hoofd
stuk nodig geacht hebben, maar ook 
door wat in dat hoofdstuk te lezen 
staat Ook hier, zoals in alle delen 

S O C I A L E O R D E N I N G 

Dit laatste tema wordt nog eron4i-
ger uitgewerkt m het hootdsLu< over 
een nieiwwse sociale oixtening. Mierbii 
sstellen dte schrijvers voor • «.een 
groeiende beslissingsmacht van ijet 
volk op de aanwending van ue pvo-
duktiemiddelen en de verdeling van 
de produktievoortbrengsten ». In rae-
gen beginselen wordt hier het beeld 
geschetst van een sociale (en ekono
mische) ordening, waarbij heel wat 
gevestigde begrippen her-dacht wor
den En zonder aan om het even 
welk opbod te doen, komen de schrij
vers tot logische en verhelderende 
besluiten. Uiteindelijk verschijnt het 
beeld van een sociale orde dat ner
gens louter reformatorisch aandoet, 
op sommige ogenblikken zelfs zeer 
verrassend nieuw is. De sociale or
dening zoals het Plan deze schets, 
breekt nergens nutteloos potten, maar 
spaart ook nergens angstvallig wat 
macht en aanzien heeft. 

P O Z I T I E F 

De Volksunie-militant zal de au
teurs van het Plan zeker dank weten 
voor de wetenschappelijke arbeid 
waarmee ze het politiek Vlaams-na-
tionalisme een sterk wapen lin de 
hand gegeven hebben tegen de uni
taire partijen en geldmachten Met 
Mr. Frans van der Eist moeten we 
besluiten ; we hopen dat het Vlaams 
Plan een grote weerklank zal vinden l 

UdV. 

« Grondlijnen van een sociaal-eltono-
misch ontwikkelingsplan voor Vlaan
deren 19«5-1975 », uitg. S.E.W.-Volks-
unie, 112 blz. geïllustreerd; 29 fr. Te 
bestellen bij : sekretariaat Volksunie, 
M. Lemonnierlaan 82, Brussel. 

De Vlaamse industrie en handel dienen hun 
produktiekapaciteit dermate uit te keiden 
dat zij 424.000 bijkomende ^bei^lsplaatsen 
scheppen tussen 1965 en 1975. ösze ver
hoging van de produktiecapaciteit v«rgt 2i>ü 
miljafii Fr. aan investeringsfondsen voor het 
bouwen van weri^bizen en de ^mkm^ van 
uitrustingsgoederen... 

(tiit het tienjarenplan van de Volksunie) 
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open brief 
aan de zwoegers 

in fie 

boutique d'cn face 

Heren met P-plaat, 

Koning Leopold II - ge weet wel, de baard die ons het strand 
'schonk'als een wereld zo groot, waar onze vlag was geplant -
heeft nooit overgestroomd van simpatie voor de hooggeachte 
vergaderingen der kamerleden en senatoren die hij, met een 
minachtende blik vajiuit het paleis dporhee» het park, de « bou
tique d'en face » noemde. 

\̂  
Hij zou, volksverkozen zwoegers, dezer dagen dat woord met 

nog een tikkeltje méér minachting dan het zijn gewoonte was, 
tussen de bottende bomen en de aprilzotte merels van het park 
hebben geslingerd, indien hij getuige geweest ware van hel adem
benemend spektakel, " dat zich haast ononderbroken en in 
Vüstok-tempo afspeelde in de hoge en de lage vergadering. 

Verheffender schouwspel, dierbaren, en voor de demokratie 
stichtender voorbeeld is niet te denken : in dag- en nachtmarsjen 
zijt gij vooruit gerukt naar het einde van de parlementaire zit
tijd, paragrafen en amendementen verslindend als een legifere-
rende moloch, vermoeid en op bevel van zenuwachtige fraktie-
voorzitters reikend naar liet bevrijdend steniknopje aan het einde 
van ieder schuifje. 

De verblufte burger komt er niet toe, te smelten van bewon
dering voor de maratlionzittende eii filibusterende parlementairen, 
(iecn medelijden welde op in de harten van het kiesvee dat zijn 
kopstukj-en in het zweet huns aanschijns naar de eindmeet zag 
snellen. De krantenlezer-niet-geheugen stelde grinnikend vast dat 
Theo Lefèvre als belangrijkste eksaltante nieu\vighei<l sinds l!>f)2 
ingevoerd heeft : het afhasjjelen van uiterst belangrijke wets
ontwerpen in de laatste twee dagen en nachten vóór hel einde 
van de /.ittijd. Dat was zo met de taalgrensafbakening in 19Ü2 en 
met Hertoginn-edal, het jaar daarop. Dat is met de universitaire 
ekspansie en een indrukwekkend aantal andere ontwerpen, ook 
thans weer het geval geweest. 

Alen zou zich afvragen, waarom het parlement ze\en maan
den (eigenlijk is het véél minder, maar we durven niet goed 
schrijven hoé weinig het in feite is) per jaar werkt. Men zou 
geneigd zijn, voor te stellen dat het parlement, evenals de pro-

'vincieraden, een veertiental dagen per jaar zou bijeenkomen : 
thermosflessen en balletjes gehakt in de aktentassen, anti-slaap
pillen-in de maag en vastbesloten om de hele wetsvoorstellen-
rompslomp - amendementen, interpellaties en question time in
cluis - te iikwideren binnen twee weken tijds. Dat zou voor (ie 
staatskas, de journalistiek en het echtelijk geluk der parlemen
tairen een uitstekende oplossing zijn. En tenslotte zou het werk 
niet slechler gedaan zijn dan nu. 

Want wat stellen wij vast "? In een adembenemende run wordt 
een uiterst belangrijk onderwerp zoals dat van de universitaire 
ekspansie - een bazisprobleem. zouden we menen - in de arena 
gejaagd en behandeld door een stel parlementairen, wier bange 
hersens malen aan de problematiek van poll en herkiezing. In de 
stijl van een café-meeting - het kiesvolk moet zoet worden gehou
den - wordt het debat over de nietigverklaring van bevorderingen 
in de diplomatie afgehaspeld, waarbij zelfs .los Van Eynde zich 
in de gauwte de weelde veroorlooft, een verkiezingslauwer om 
het plots weer Vlaamse hoofd te hangen. Er schiet zelfs geen tijd 
meer over om de « kleine incivieken » met een klui-tje in het 
riet te sturen. Het scherm valt over een vierjarige klucht die aan 
het einde niet eens een pointe kon vinden. 

Wij geloven niet, dierbaren, dat gij er deze week in geslaagd 
zijt het gehavend blazoen der Wetstraat een beetje te vergulden. 
Wij geloven integendeel, dat over deze regering en haar meer
derheid in kamer en senaat, zal geoordeeld worden aan de hand 
van de meest recente en afdoende maatstaf : de behandeling in 
•waanzinnig tempo van uiterst belangrijke problemen die vier 
jaar op de lange baan werden geschoven en die ml - goede 
oplossing of slechte oplossing - nog gauw-gauw bijgeschreven 
moeten worden op het palmares der regering. 

Vaart wel, wetgevende kettingwerkers. Keert terug naar uw 
dornen en vertelt er de trouwe kiezers, hoe gij 'u in enkele uren 
tijds gekweten hebt van duizend en één -belangrijke dingen. Zegt 
hen, hoe gij de toekomst van het land hebt gediend door aan het 
universitair onderwijs juist evenveel tijd te besteden als aan een 
tijdrit in de Ronde van Frankrijk. Toont hen op uw wijsvinger 
het eelt dat gij in drie dagen tijds op het stemknopje hebt 
bijeen getokkeld. Gegroet en tot binnen enkele maanden (vooi 
sommigen onder u althans) in de constituante die bij uitstek 
const)perend zal werken. Zo meent 

S L E C H T E T U D 

V O O R MINISTERS 

Nadat te Brussel de minis
ters Gilson, Fayat en Ver-
meylen bij de poU een flink 
aantal plaatsen op de lijst 
achteruitgegooid werden, was 
het nu de beurt aan Lefèvre 
te Gent. 

Nationale Theo, grootste 
eerste-minister aller tijden, 
kreeg van de CVP-pollers het 
deksel op de neus en werd 
verwezen naar de tweede 
pl'aats op de Kamerlij st, ach
ter par'tijgenoot De Paepe. 

Wanneer zijn eigen kiezers 
Theo Lefèvre en zijn beleid 
als eerste-minister zo sterk 
afkeuren dat ze hem niet 
eens waardig achten voor de 
eerste plaats op de Kamer-
lijst, hoe durft men dan aan 
de overige burgers vragen, 
hun vertrouwen te schenken 
aan de in eigen midden af
gekeurde? 

De verschuivingen op de 
poll zijn een duidelijke vin
gerwijzing voor de uits 'ag 
van 23 mei : een daverende 
nederlaag voor de regering! 

OOK L U D O V I C . . . 

Een der trouwste steunpi
laren van het anti-Vlaams 
regeringsbeleid is vier jaar 
aan een stuk de heer Ludo-
vic Moyersoen geweest, die 
te Aalst steeds vaker «Woes
te» wordt genoemd. 

Ludovic scheen niet al te 
veel vertrouwen in de poll 
te hebben. Toen de partij 
voorstelde dat de modellijst 
zou opgesteld worden in al
fabetische orde, te beginnen 
met een letter die bij loting 
zou getrokken worden, wei
gerde hij. Hij had sluw uit
gekiend dat, indien de let
ter M uit de bus zou komen, 
de heer Moriau hem in de 
alfabetische volgorde steeds 
zou vooraf gaan. Hij eiste 
dan ook opsteUing van een 
alfabetische modellijst, be
ginnend met de uitgelote 
naam van een kandidaat. 

Zijn handigheidje heeft 
hem wemig opgebracht : de 
pollers gooiden hem naar de 
tweede plaats, achter de heer 
Otte : Ludovic is sindsdien 
druk in de weer om in ex

tremis toch terug de eerste 
plaats te veroveren. En hij 
weigert halsstarrig, de heer 
Otte ook maar een goede dag 
te wensen. 

Alhoewel deze poll-ver
schuiving weinig aan de fei
ten x'^randert : te Aalst is 
en blijft Moyersoen- de mi-

nistrabele, invloedrijke, mach-" 
tige, aan de haute finan
ce verbonden eminence grise 
van de CVP. 

Otte stemmen is Moyer
soen stemmen! En Moyer
soen stemmen is bij de dui
vel te biechten gaan ! 

« SOLIDAIR » 

In de kamer kwam het 
verleden dinsdag tot een 
nogal vinnig debat over de 
nietig verklaarde bevorderin
gen in de diplomatie. 

De heer Spaak gaf door 
zijn opmerkingen tijdens de 
uiteenzetting van Mr. Van 
der Eist blijk van zoveel an
ti-Vlaamse onwil, dat zelfs 
Jos Van Eynde zich op een 
bepaald ogenblik liet ontval
len : « Sommige van uw 
standpunten, mijnheer de 
minister, dwingen er ons toe 
ons solidair te verklaren met 
die lieden daar ». 

Het moet gezegd dat de 
hoffelijkheid van handige 
Spaak zich niet op hetzelfde 
peil bevindt als zijn ant i -
Vlaamse vooringenomenheid. 
De minister merkte op dat 
hij de leden der Volksunie 
niet « die lieden daar » wen
ste te noemen. 

Maar over de grond der 
zaak handhaafde hij zijn 
standpunt. 

Jos Van Eynde wilde blijk
baar nog eens gauw de fla
mingant uithangen op enke
le weken voor de verkiezing. 
Pover spektakel! Jarenlang 
is hij met Spaak solidair ge
weest tegen « die lieden 
daar ». 

Zijn late oprisping is niet 
van a.ard, dat te doen ver
geten! 

LAPSUS 

Verleden dinsdag ontsnap
te de achtbare heer Orban, 
de Waal die sinds jaren de 

Vlaamse CVP-ers van het 
Waasland in de senaat ver
tegenwoordigt, een merk
waardige lapsus linguae. 

De senator merkte op een 
bepaald ogenblik op : « De 
uiteenzetting van de minis
te r roept een kleine terecht
stelling op ». 

Een collega vroeg verwon
derd, wat de heer Orban ei
genlijk bedoelde Dat bleek 
toen een « rechtzetting » te 
zijn. 

Werd deze lapsus veroor
zaakt door begripsassociatie 
met de senaatsvoorzitter, de 
achtbare CVP-er Struye? 

P A G I N A V I J F 

«Het Volk» — waarin 
Schildwacht manhaftiger dan 
ooit iedere dag definieve ver̂ * 
kiezingsuitspraken pleegt —• 
was opvallend terughoudend 
bij de berichtgeving over de 
verklaring van de drie «Fond
sen» inzake de grendelgrond
wet. 

« Het Volk » heeft destijds 
de eerste Marsj op Brussel 
con amore gesteund e a 
zocht toen in de letterkasten 
naar de vetste titels om de 
verklaringen van Davids-
Vermeylenfonds en Willems
fonds reuzegroot te brengen. 

Want de drie Fondsen — 
ieder met zijn eigen ideolo
gische en politieke richting 
moesten toen dienen om te 
bewijzen dat de betoging te 
Brussel eigenlijk een drie-
partijen-aangelegenheid was: 
officieel en toelaatbaar fla
mingantisme van officiële en 
gededouaneerde flamingan
ten. 

Sindsdien is « Het Volk > 
door de knieën gegaan. 

De Fondsen bleven hun 
oorspronkelijke opvatting en 
overtuiging trouw. 

Deze trouw wordt door 
« Het Volk » beloond met een 
verwijzing van de huidige 
stellingname der Fondsen 
naar pagina 5, in kleine op
maak. 

De tienduizenden Davids-
fondsers hoeven best niet te 
weten dat hun organisatie 
het roerend oneens is met 
«Het Volk». 

Dergelijke praktijken zijn 
doodeenvoudig als journalis
tiek bedrog te beschouwen. 

Het Vlaams Plan beoogt het 
breken van de monopolieposities 
der grote geldmachten, omdat zij 
onvolks en onvlaams zijn en om
dat zij hun macht misbruiken. 

dio Genes. 
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VERRASSING TE AALST 

Bij de verkiezing van de 
leden der Kommissie van 

. Openbare Onderstand van de 
stad Aalst, kwam voor de 
CVP - BSP-bestuursmeerder-
heid een pijnlijke verrassing 
uit de bus. 

De CVP - raadsleden had
den blijkbaar de, bij andere 
gelegenheden zo vaak gehan
teerde « herderlijke voor
schriften » niet goed in het 
geheugen en zonder gewe
tensbezwaren brachten ze 
h u n stemmen gedeeltelijk 
ui t op de socialistische kan
didaat - voorzitter Van Dro-
genbroeck. 

Jammer genoeg voor deze 
heer concentreerden de VU-
raadsleden hun twintig stem
men op hun eigen raadslid 
Frans De Brul, zodat deze 
laatste als eerste lid van de 
COO werd gekozen met Dr 
Vanderbeke als eerste plaats
vervanger. 

Daar voor de 2de en 3de 
plaats het CVP-raadslid E. 
Bogaert en de BSP-manda-
taris Van Drogenbroeck elk 
14 stemmen verkregen, moet 
volgens de bestaande wetge
ving de BSP-er ofwel ontslag 
nemen uit de gemeenteraad 
ofwel afzien van zijn lid
maatschap en voorzitter
schap van de COO. 

De CVP-er krijgt inder
daad voorrang omdat hij 
reeds vroeger in de COO ze
telde, tenzij hij op zijn beurt 
zou willen ontslag nemen 
ten voordele van zijn CVBSP-
logebroeder 

Door deze handige en te
vens principiële stemming, 
belet de Volksunie kameraad 
Van Drogenbroeck volgende 
posten te cumuleren : gewes
telijk secretaris van het 
ABW, voorzitter van de COO 
en gemeenteraadslid. Deze 
heer is overigens nu reeds 
overwerkt. 

Langs de andere kant kan 
hierdoor Herman De Gheest, 
een der weinige Vlaamsge-

zinde jonge socialisten en 
medewerker aan « l i n k s », 
die door de BSP als « enfant 
non désiré » werd geweerd, 
terug zijn intrede doen in de 
Aalsterse gemeenteraad. 

« KLEINE INCIVIEKEN » 

De « vaderlandse » obstruc
tie tegen het wetsontwerp 
inzake oorlogsschade aan 
kleine incivieken, is bekroond 
geworden met een rezultaat 
dat iedere «pat r io t» moet 
verheugen : het wetsontwerp 
is verdaagd tot n a de verkie
zingen ! 

De chantage van de hoera-
patriotten in de drie kleur-
partijen (ja, ja, ook uit de 
C.V.P. !) , gekoppeld aan de 
lafhartige houding van de 
Vlaamse C.V.P.-ers, heeft er 
toe geleid dat ook op dit ge
bied een willoze regering haar 
eigen beloften uit de rege
ringsverklaring cynisch ver
loochent. 

Zelfs een Spaak vond de 
houding van de patriottische 
krokodillen misselijk en 
noemde ze onomwonden 
«c'est de l'hitlérisme et du 
stalinisme ». 

De Vlaamse C.V.P.-ers, ka-
pi tuleerders van beroep, staan 
nu volkomen met lege han
den aan de vooravond van de 
verkiezingen. De manier, 
waarop zij zich inzake de 
oorlogsschade aan de kleine 
incivieken lieten in de doe
ken doen, zou doodeenvoudig 
lachwekkend heten indien de 
gevolgen ervan niet zo erger
lijk en tragisch waren. 

Pontius Pilatus wast ander
maal zijn handen in onschuld. 

STEM P.W. S EGER S ! 

De grote Vlaming P.W. Se-
gers heeft dezer dagen weer 
eens laten zien, uit welk hout 
hij eigenlijk gesneden is. 

Bij de Zeemacht moesten er 
vier bevorderingen in het ho
ger officierenkader geschie
den. 

Er waren zes kandidaten 
voor die benoemingen : vier 
Walen en twee Vlamingen. 

Het is niet moeilijk om ra 
den, wie uiteindelijk door de 
grote Vlaamse C.V.P.-minis-
ter benoemd werden : de 4 
Walen ! 

Dat zal de Vlaamse C.V.P.-
pers eens te meer niet belet
ten, in de eerstkomende we
ken op alle tonen (van het 
fameus klokkenspel !) te ver
klaren dat stemmen voor 
P.W. en zijn soortgenoten de 
enige waarborg voor Vlaan
deren is. 

L.D.L. EN V .p .B , 

In « De Standaard » be
handelde L.D.L. deze week 
donderdag zijn volgend «Kef-
stuk uit de Wets t raat» , Dit
maal was C.V.P.-voorzitter 
Van den Boeynant aan de 
beurt. 

De Brusselse slager en 
worstenfabrikant vertelde 
aan L.D.L. geen wereldschok
kende dingen. 

Het mooiste ogenblik in zijn 
politieke loopbaan noemde hij 
«he t kongres van 1961 in 
Oostende toen ik niet meer 
spreken kon aan het eind en 
van de rechtstaande zaal mi
nutenlang een ovatie kreeg ». 

Merkwaardig, dat de mooi
ste politieke herinnering van 
deze «s taa tsman» niet de 
een of andere grootse ver
wezenlijking is, maar het ap
plaus dat hij kreeg.... 

En dan nog juist op het 
kongres, waar Hertoginnedal 
en de grendelgrondwet gebo
ren werden. 

Typerend voor de « bele
zenheid » van de grote 
s taatsman is het feit dat hij 
ten gerieve van L.D.L. het be
roemde gedicht «If» van 
Kipling reciteerde. Niet in de 
oorspronkelijke taal, het 
Engels. Ook niet in de taal 
van zijn voorouders : het 
Nederlands. Maar in zijn ei
gen taal, hij die zich onlangs 
een bruxellois wallon noem
de : het Frans. 

DEMOKRATIE DOOD ? 

V.d.B. heeft overigens geen 
al te best oog in de Belgische 
politieke situatie : «•.. het is 
mijn vrees en mijn ondervin
ding dat in België — en niet 
alleen in België — de macht, 
Ie pouvoir, niet meer bestaan. 
In alle geval, die macht is 
niet meer waar ze zou moe
ten zijn ». 

De vaststelling dat de 
macht niet is waar ze hoort 
te zijn, betekent met zoveel 
woorden dat van demokratie 
in ons land geen sprake meer 
is. Uit de mond van een der
gelijk « Kopstuk uit de Wet
s t raa t» is dat wel een zeer 
kostelijke betekenis. 

Maar daarom nog geen 
schuldbekentenis. V. d. B. 
meent niet dat hijzelf of zijn 
politieke vrienden daarvoor 
verantwoordelijk zijn : «Het 
heeft niets te maken met een 
tekort aan verstand of moed 
bij de" parlementair ». 

Waarmee dan wel ? Le 
bruxellois wallon heeft een 

' I''ui 

zondebok ontdekt : « Niet zo
zeer de mentaliteit van de 
politicus is daar verantwoor
delijk voor. maar wel de 
openbare mening ». 

Klassiek recept : de gewo
ne burger moet opdraaien 
voor de tekortkomingen van 
het gezag en het politiek 
personeel ! 

V.d.B. liet zich ook een 
nogal smalend oordeel over 
de regering in het algemeen 
— en die van Lefèvre in het 
bijzonder ? — ontvallen « ... 
het is zo ver gekomen dat het 
normaal schijnt dat de rege
ring kapituleert als bepaalde 
beslissingen een of andere 
groep niet bevallen ». 

Dat is een zéér pertinente 
vaststelling op het ogenblik 
dat de Walen de grendel
grondwet afdwingen en de 
patriotten de oorlogsschade 
aan de kleine incivieken kel
deren. 

We zullen in de kiesstrijd 
V.d.B nog konfronteren met 
zijn eigen woorden ! 

vri|e 
tribune 

sorteerders 
staakter) 

Op woensdag 7 april 1.1. verscheen in 
het dagblad « Le Soir » een vraaggesprek 
met de heer Lechien, inspecteur-generaal 
van Posterijen. 

De verklaringen die hierbij door het 
blad in de mond van de inspecteur wer
den gelegd, waren hoogst eigenaardig. 
Volgens deze verklaringen zou er geen 
sprake geweest zijn van een sindikaat. 
De afvaardiging die door hem werd ont
vangen bestond uit zeven personen. 
Hiervan waren vijf afgevaardigden van 
het V.S.O.D., waarvan twee in het bezit 
van een officiële erkenningskaart, onder
tekend door de Minister van Verkeers
wezen of zijn gevolmachtigde, kaart die 
hen machtigt op te treden als sindikaal 
afgevaardigde in alle diensten van Ver
keerswezen en P.T.T. De drie andere 
V.S.O.D.-afgevaardigden zijn drager van 
een k^art, ondertekend door of in op
dracht van de Inspecteur-Generaal van 
Posterijen. 

Wie er mocht aan twijfelen of het 
V.S.O.D. erkend is bij Posterijen, raden 
wij aan even het « R.P.P. » (Reglement 
van het Personeel van Posterijen) na te 

slaan, bladnummer 337, art. 15, blz. 12, 
waar het Vlaams Sindikaat van Openbare 
Diensten, ten zelfden titel als de A.C.O.D., 
het Christen Syndikaat en andere orga
nisaties, vermeld staat in de lijst der 
erkende beroepsorganisaties. 

Als de inspecteur of « Le Soir » bedoel
den dat het V.S.O.D. niet vertegenwoor
digd is in de Consultatieve Syndikale 
Commissie, dan hebben zij gelijk. Maar 
dit is dan ingevolge een allesbehalve 
demokratische en bij het personeel van 
openbare diensten veel ontstemming 
wekkende maatregel. Twee jaar geleden, 
in het voorjaar 1963, moesten normaal 
de sindikale verkiezingen hebben plaast-
gehad in openbare diensten. Op een 
schrijven dienaangaande antwoordde 
dhr Gilson, Minister van het Openbaar 
Ambt, destijds dat de verkiezingen zou
den plaats hebben na de hervorming van 
het Statuut van Openhare Diensten. Dit 
statuut kan voor het personeel aangezien 
worden als een soort grondwet ter vrij
waring hunner rechten en regeling hun
ner loopbaan. Welnu, een grondwetsher
ziening wordt steeds voorafgegaan door 

een verkiezing, dit opdat de aan de macht 
zijnde groepen en personen van deze 
herziening geen misbruik zouden kunnen 
maken om, tegen de wil der bevolking in, 
hun overheersing te bestendigen. 

De Commissie vertegenwoordigt thans 
niet meer de meerderheid van het perso
neel van openbare diensten, zodat er een 
zeer gevaarlijke mentaliteit is ontstaan, 
die vroeg of laat moet leiden tot een 
chaos in de administratie. 

Over de grond van de staking wensen 
wij hier niet in te gaan. Het zou ons te 
ver voeren in technische bijzonderheden 
te treHen. Te meer daar de zaak niet op
houdt bij de sorteerders van Posterijen 
en Postcheckambt. Zij strekt zich even
eens uit over het personeel van andere 
administraties. 

Het abces dat sinds lang rijpt, brak 
open in het sorteercentrum, waar onge
veer 2.000 mensen werken, en bij het 
Postcheckambt waar er niet veel minder 
zijn. De zaak heeft zich daar het meest 
acuut gesteld omdaf het een vraagstuk 
van sinds 30 jaar verworven rechten 
betreft. De sorteerders die vroeger bestel
ler waren en die, om hun persoonlijke 
toestand te verbeteren, werkelijke in
spanningen hebben gedaan en dagelijks 
nog doen, zouden nu plotseling gelijkge
steld en in één kategorie samengescha-
keld worden met de brievenbestellers. 
Men versta ons niet verkeerd. Noch wij, 
noch om 't even welke sorteerder, verzet 
zich tegen de lotsverbetering der bestel
lers. Wij zijn het er volledig mede eens 
dat de functie van besteller in de loop 
der jaren zeer in belang heeft toegeno
men en dat een gevoelige baremaherzie-
ning voor deze harde en nuttige werkers 
ten zeerste noodzakelijk was. Wij her
halen nochtans dat er daarom nog niet 
mag getornd worden aan de verw<wven 

rechten van een andere, eveneens hard 
werkende kategorie : de sorteerders. 

Dit is het dat de afvaardiging van het 
V.S.D.0. maandagnamiddag heeft ver
klaard aan de Algemene Directie van 
Posterijen. De gemoederen der sorteer
ders over gans het land waren zo opge
zweept, dat zonder dit onderhoud een 
algemene staking onvermijdelijk gewor
den was. Het is niet de schuld van het 
V.S.O.D., dat de grote sindikaten hun 
leden niet meer in handen hebben. Het is 
ook niet onze schuld dat deze leden hun 
lidkaarten stukscheuren en zich solidair 
verklaren met het enige sindikaat dat 
hun verdediging opneemt. 

Wij menen hier nog de aandacht te 
moeten vestigen op de grove flater die 
begaan werd, onder druk der twee 
groten. Vorige week vrijdag werd een 
afvaardiging der stakers ontvangen bij 
de Directeur van Brussel X. De afvaar
diging bestond uit twee Vlamingen van 
het V.S.O.D, en twee franstaligen van het 
sorteerdersactiekomitee. Kort daarop 
werd een pamflet van de A.C.O.D. rond
gedeeld waarin een der twee Vlamingen 
met name genoemd werd als uitlokker 
der staking. Enkele uren nadien werden 
de twee Vlamingen geschorst, de twee 
franstaligen- niet. De solidariteit der 
stakers en de ontstemming werden hier
door nog versterkt, omdat het manoeuver 
te doorzichtig was. 

Sinds dinsdagmorgen zijn de twee 
geschorsten terug in dienst en de rust is 
teruggekeerd. Wij hopen dat de Minister 
en de Directie zullen willen inzien dat 
het nodig is de' zaak ernstig te onder
zoeken, zowel op stuk van barema's als 
op stuk van sindikale verkiezingen. Het 
land kan best een stakingsgolf missen. 
Deze van 60-61 Ugt nog vers in het 
geheugen. 
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P R I N S E L I J K . . . 

Bikin i -pr inses Paola i& te 
Brugge , even een tehuis voor 
ve r l a t en k inderen gaan i n 
huld igen . 

Ti jdens deze mhu ld ig ings -
p lech t igheden werden de 
« officiële » spreekbeur ten 
g a u w - g a u w in h e t Neder lands 
afgehaspeld , w a a r n a h e t 
door lucht ig en liefdadig ge
ze lschap zich ongestoord a a n 
d e genoegens van de f r ans -
ta l ige reder i jkerskuns t kon 
wijden. 

Zelfs de 16 jochies, die in 
h e t t ehu i s een toevlucht ge
vonden hebben, werden a a n 
gesproken in h e t F rans . 

He t vergt wel geen betoog, 
d a t ons al er pr inses Poa la 

veens te meer geen enkel 
woord Neder lands over h a a r 
h p p e n kreeg. 

He t enige woord Neder
l a n d s d a t Paola ken t — en 
d a n waarschi jn l i jk nog zo 
vlug mogeli jk wil verge ten — 
is de n a a m van h a a r groot
moeder die, zoals men weet, 
u i t Brussel was en Mossel-
j n a n s hee t t e . 

D E K L E U R P A R T U E N 

T E BRUSSEU 

Op de B.S.P.-Kamerl i js t t e 
Brussel s t a a t de hee r Gelders, 
bu rgemees te r van Vilvoorde, 
a l s eers te Vlaming op de zes
d e p l aa t s . F a y a t verhuis t van 
d e vijfde n a a r de negende 
p l a a t s en volksvertegenwoor
diger Geldof van de twaal fde 
n a a r de veer t iende p l aa t s , 
w a a r hi j onverk iesbaar is. Op 
d e Senaa ts l i j s t geen Vlaming 
op de eerste vijf (verkiesba
r e ) p laa t sen , tenzi j m e n m i 
n i s t e r Vermeylen a ls Vlaming 
zou beschouwen. Da t deden 
de Brusselse B.S.P.-ers toen 
ze h e m van de tweede n a a r 
de vijfde p l a a t s verwezen. 

De P. V. V. die bu i ten de 
« V l a m i n g » De Winte r ( ak 
koord m e t alle faci l i te i ten) 
geen Vlaamse gekozene tel t , 
hee f t de fransdolle p a r l e -
men ta r i ë r sg roep vers te rk t 
m e t enkele s ie raden van de 

Brusselse f ransdolhe id : Ev -
ra rd , Joseph Moreau de Me
len, Corbeau en Snyers d 'At-
tenhoven . De Vlaamse P.V.V.-
vleugel zal dus nog méér m o e 
t en zwijgen. 

De C.V.P. zal waa r sch i jn 
lijk weer opkomen me t een 
f rans ta l ige eers t én voor de 
K a m e r én voor de Senaa t . 
Naa r he t hee t is di t Vlaamse 
hoffeli jkheid. Hier k u n n e n 
twee Vlaamse s e n a t o r e n en 
twee Vlaamse kamer l eden 
verkozen worden, w a n t de 
vijfde p l aa t s op de s e n a a t is 
onverk iesbaar en de zesde 
k a n d i d a a t op de K a m e r zal 
door een f rans ta l ige k a n d i 
d a a t m e t veel voorkeurs tem
m e n voorbijgestoken worden. 
Dat scenar io is klassiek ge
worden te Brussel. 

DE G U L D E N AAN 12 FR 

I n de « V o l k s m a c h t » , h e t 
kris tel i jk weekblad waa r in 
een zekere K. Van Cauwelae r t 
r ege lmat ig op zijn schild 
s t a a t t e r a m m e l e n , kon m e n 
op 13 m a a r t h e t volgende le 
zen . 

« De neder l andse b e j a a r d e n 
mogen vlaggen ». «Vanaf 
1.1.65 kri jgen gehuwden en 
weduwen m e t k inde ren een 
jaar l i jks pens ioen van 3.642 
gulden. Omgezet in belgische 
f ranks (de gulden a a n ' l 2 fr) 
is d i t 47.346 f r » . 

We zouden van de Volks-
m a c h t r e d a k t e u r willen ve rne 
m e n w a a r h i j die gulden h a a l t 
a a n 12 fr. Op de dag d a t de 
« Volksmacht » d a t d r u k t e en 
berekende , s tond de gulden 
13,80 fr. 

Zoda t de be j aa rde gehuw
den en de weduwen m e t k in 
deren in Neder land vanaf" 
1.1.65 een pensioen kr i jgen 
van 50.259 fr en n ie t v an 
47.346 fr, lijk de «Volks
m a c h t u i t r e k e n t ! 

In V laande ren kr i jgen d ie
zelfde ka tegor ieën van . ge
pens ioneerden z e l f s geen 
47.000 fr en d a t n i e t t e g e n 
s t a a n d e een rege r ing van 
m a n n e n van de «Volksmacht» 
m e t social is ten. 
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R. MATTHEYSSENS OVER 

DE GRENDELGRONDWET 

Talrijk aijn de mensen met -wie een 
discussie mogelijk is, en die er ook toe 
bereid zijn, wellicht niet. Aan onze 
bereidheid te luisteren moet belangstel
ling beantwoorden, onze zakelijkheid, 
onze eerbied voor standpunten die niet 
ter discussie staan worden ten slotte 
onmogelijk gemaakt als iets dergelijks 
r iel enigszins bij de discussie-genoot aan-
•V'.e/.ig is : wij zijn zelf toch ook geen 
•wonderen van geduld en zelfbeheersing... 
Maar hoe beperkt de groep ook is die 
discussiëren kan, die groep i.s sociaal 

DISCUSS 
belangrijk ! Daardoor raakt het - hoe d«n 
ook ! - liekend dat wij geen snullen zijn, 
geen redeloze roepens, geen ten slotte 
hulpeloze fanatiekers ! Wie men in de dis
cussie niet klein krijgen kan, wordt een 
sociale macht, hij wordt in een zekere zin 
gevreesd. En al is dit ook niet het beste 
wat men bereiken kan, het is in heel wat 
gevallen heilzaam en nuttig. 

Heel wat mensen beginnen hun dag 
met het lezen van hun moderne Bijbel : 
hun krant. Weinigen hebben de gelegen
heid de ene krant met de andere te ver
gelijken, te kontroteren bv. door het luis
teren naar buitenlandse nieuwsberichten, 
of door het lezen van een degelijk week
blad. Werd vroeger al eens spottend de 
bemerking gemaakt : het is gedrukt, dus 
is het waar, dan sprak daaruit een onmis
bare kritische zin. Handig en ijverig heeft 
hier in dit land de dagbladpers de mythe 
opgebouwd van haar eigen onfeilbaar
heid. De Engelse bekeerling Chesterton 
heeft ooit een langdurige discussie ge
voerd met de atheïstische hoofdredakteur 
van een krant : ieder van beiden schreef 
om de beurt een hoofdartikel in die 
krant ! Zo iets is bij ons, op veel minder 
belangrijke punten zelfs, gewoonweg 
ondenkbaar ! Al wie ooit eens een be
scheiden lezersbriefje heeft gestuurd naar 
een krant die overloopt van openheid, 
ruiradenkendheid en dialoog (De Stan
daard, zoals iedereen heeft geraden !) 

beeft op dit punt voldoende ervaring 1 
Nuchtere kritische zin is onmisbaar 

•voor iedereen die discussiëren wil ! Ton
nen drukinkt kunnen niet één enkele 
waarheid produceren ! Kritische zin doet 
ons ook de zwakke plek zien bij de tegen
stander : in zijn gegevens en in zijn rede
nering. Maar om dat te kunnen moeten 
•we natuurlijk zelf de voorraadschuur 
van ons geheugen tot aan het dak vullen. 
En onmogelijk is dat niet. Zelfs de partij-
pers, zelfs onze zo onafhankelijke radio-
en televisieberichten vertellen al eens 
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iets op een oul)e\\aaki ogenblik. Zolang 
de verkiezingen niet voor de deur staan, 
als ze niet duidelijk zien hoe gevaarlijk, 
een bericht is, als ze eens een onderlinge 
twist hebben, of lezers willen lokken... 
in de voorbije.vier jaar alleen al hebben 
ze ons zowat alle gegevens meegedeeld, 
dp meeste argumenten neergeschreven, 
•waardoor ze nu in elke re^lelijke discus
sie de duimen zouden moeten leggen ! 

Natuurlijk hebben zij dat nu allemaal 
vergeten ! Daarom is hel zo belangrijk 
dat wij deze informatie en gegevens bij
houden : wie zou ons iets kunnen ant-
•woorden op de vraag of hij het dan rede
lijk vindt dat de wet die na Hertoginne-
dal de helft van de hogere staatsfunkties 
aan de Franstaligen voorbehield, nu 
«* grondwet ^ wordt ? D.-SN.Z. ook nog als 
de Belgische staatsburgers (want de dui
zenden Turken, Marokanen... komen niet 
in aanmerking) die Franssprekend zijn 
slechts 30 % van de bevolking meer vor
men ! Daarom doen de mensen die doku-
mentatie, in kaften of in brochuren, 
verspreiden voor onze discussie-kracht, 
voöForfze inlëll^ktue!e1«"eslige als parlij, 
zonder meer reuzenwerk ! 

Bij de verkiezingen heeft elke .stem 
dezelfde waarde, maar in het politieke 
leven zijn goed ingelichte, kritisch inge
stelde mensen die discussiëren kunnen, 
een ruggegrnaf die buigt noch breekt 1 

Nemrod. 

Bij de bespreking van de grondwets

herziening hield Reimond Mattheyssens 

een scherpe tussenkomst in de Kamer. 

Wegens plaatsgebrek zijn wij nu pas 

in de gelegenheid hierover de bijzon

derste passages te brengen, die hier

onder volgen : 

Aanleiding lot de grondwetsherziening 
is de zetelaanpassing. De werkelijke 
reden is echter, aan de Walen de pariteit 
in de -wetgeving en de regering te ver
zekeren, nadat zij reeds de pariteit in de 
hoogste bestuursfuncties hebben verwor
ven. De machten die bij het voortbestaan 
van deze unitaire staat belang hebben, 
hopen op die manier de federalistische 
Walen zoet te houden en de unitaire 
staal te redden ten koste van dè Vlaamse 
belangen. 

De Waalse minorisatievrees is maar 
een voorwendsel zoals blijkt nit een 
uitspraak van een Waals oudminister. Hij 
zei : de Walen lijden niet aan een min-
derwaardigheidskompleks en hebben dus 
geen minorisatievrees, maar wel een 
« complexe de supérioritè contrarie >. 

Onze woordvoerder verweet aan de 
C.V.P. en B.S.P. hun jarenlange sabotage-
pogingen bij het doorvoeren van de zetel-
aanpassing. Hij klaagt scherp het bedrog 

hierbij aan. Hij toonde aan dat met het 
stelsel van de waarborgen de toestand 
van de Vlamingen in het parlement 
slechter zal zijn na de zetelaanpassing 
met een paar zetels méér, dan vóór de 
zetelaanpassing met ' een paar zetels 
minder. 

Hij wees up de schromelijke diskiiuii-
natie in de hoge bestuursfuncties, waar
van de Vlamingen ingevolge de taalwet 
van 3 augustus 1963 het slachtoffer zijn. 
Daardoor hebben zij 50 % minder kans 
dan de frans.sprekenden om de topfunk-
ties in administratie en leger te bereiken. 
Deze onduldbare achterstelling zal met 
het stelsel der waarborgen nooit meer 
ongedaan kunnen worden gemaakt. Ook 
niet wanneer de voorspelling van oud-
minister Harmei in ver-vulling zal gaan 
en er in 1980 circa 30 Walen zullen zijn 
voor 70 Vlamingen. Dan zal de huidige 
wettelijke wanverhouding nog sterker 
zijn toegenomen. 

Reimond Mattheyssens stelde hierbij 
vast, dat de volledige vernederlandsing 
van het bedrijfsleven in Vlaanderen zal 
uitgesloten zijn wegens het Waals verzet 
hiertegen. 

Onze woordvoerder trok scherp vau 
leer tegen de C.V.P., die de Vlamingen 
jarenlang bedrogen heeft met het demo
grafisch argum^it dat ben de meerder

heid in de unitaire staat zou brengen. De 
C.V.P., zo zei onze volksvertegenwoor
diger, verloochent schaamteloos haar 
vroegere politiek. 

Spreker betoogde verder dat de C.V.P. 
de verbintenissen van haar eigen con
gressen verloochent, doordat er niets 
terecht komt van de inwilliging van de 
Vlaamse eisen, vóór de invoering van het 
stelsel der speciale meerderheden. 

Vervolgens wreef hij de Vlaamse socia
listen hun verloochening van het alge
meen enkelvoudig stemrecht onder de 
neus. Het stelsel der Waalse waarborgen 
betekent inderdaad het verlenen van een 
gedeeltelijke bijkomende stem voor de 
Walen. Hij toonde de onbetrouwbaarheid 
aan van de socialistische leuze « Gelijke 
kansen voor allen », -waar de Vlamingen, 
nu reeds 50 % minder kans hebben op 
de hoogste posten. 

• Onze vertegenwoordiger toonde de 
ongerijmdheid aan van de voorgegeven 
bescherming der beide gemeenschappen 
door het stelsel der waarborgen. Niet 
een grotere zelfbeschikking, maar een 
groter recht op inmenging in andermans 
zaken is hiervan het gevolg. Glad het 
tegendeel dus van de voorgewende be
scherming der gemeenschappen. 

Tegen deze negatieve oplossing plaat
ste hij de eerlijke, positieve oplossing 
van het federalisme. Het is hoogst lach
wekkend, zo spotte hij, dat het diegenen 
zijn die dit negatief stelsel ineengetim-
merd hebben, die ons voor negati-visten 
schelden. 

Ju een scherpe uitspraak betoogde 
Mattheyssens dat er in dit land vals 
wordt gespeeld. 

Hieronder volgt dan in extenso het 
besluit van zijn uiteenzetting, die niet 
één keer werd onderbroken : 

•» De Vlaamse gemeenschajj» is zich 
het eerst van hftar eigenheid bewust ge
worden. Mede als gevolg daarvan is de 
Waalse bewustwording gekomen. Deze 
beide gemeenschappen reageren steeds 
meer als gemeenschap en de grondwet
gever wordt verzocht hiermee rekening 
te houden, door ze te erkennen en tegen 
mekaar te beschermen. 

» De toestand verschilt grondig van 
deze 135 jaar geleden, toen deze staat 
werd gesticht en er hier een amorfe mas
sa van enkelingen leefde. De basis waar
op de unitaire staat werd gebouwd, is 
fundamenteel gewijzigd. Het ligt voor de 
hand dat de staat aau deze nieuwe toe
stand moet -vv'orden aangepast. Niet meer 
op de enkelingen maar op de beide ge
meenschappen dient de staat gebouwd. 
Deze staat zal federaal moeten worden 
ingericht of zal uiteenspringen. Dat is 
onontkoombaar omdat hij zijn nieuwe 
opdracht niet zal kunnen vervullen, zon
der daartoe over de middelen te beschik
ken. 

» Wij weten dat de meerderheid van 
onze Waalse collega's federalisten zijn. 
Wij doen vanop deze tribune een oproep 
tot hen, om met ons, in volle eerlijkheid 
en in oprechte eerbied voor beider 
belangen deze staat te hervormen en de 
denkbeeldige eenheid op te geven voor 
de ware eendracht. 

», Wij willen deze staat hervormen in 
bewuste verscheidenheid en gewilde 
samenwerking met de Waalse gemeen
schap >. 
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.••mêmmm. 
Zelden ai nooit is h^ ongetwegen &f d& t^tatu^en zo groot geweest cds thans, voor in ons programma voor de zelf-
Ze beginnen te beseffen dat ze, zowel als vlaming als in hun hoedanigheid van standigen werden opgesomd, zija 

Vci- WcZcIllljKDclctr, 
zelfstandige, dubbel worden gefopt. 

En wij weten wel dat de gelijk
schakeling der sociale toelagen eea Ware demokratie betekent gelijkheid 'voor allen. En dan zeker gelijke kansen schakeling der sociale 
staatstussenkomst zal vergen die ia 

op gezondheid, op een verzorgde oude dag. op het grootbrengen van een gezin, verhouding hoger ligt dan de tussen-

ware demokratie 
,1»** ' 

Nochtans bewijzen de cijfers die ge 
hierbij vinden zult, de schromeUjke 
sociale onrechtvaardigheid waaron
der de zelfstandigen te lijden heb
ben ! 

En wanneer men ekstremist is in 
de ogen van de Brusselse heren in
dien men sociale rechtvaardigheid 
eist voor de zelfstandigen, dan is de 

Volksunie inderdaad ekstremistisch ! 
Maar men werpt ons voor de voe

ten dat het al te gemakkelijk is om 
hogere uitkeringen te eisen, en tege
lijkertijd lagere belastingen. En ja, 
geen enkel normaal mens betwist de 
noodzaak van de Staatsinkomsten, 

Maar wij zijn geen demagogen zo
als de P.V.V. Al onze eisen die hier-

BELASTBAAR INKONEH 
VROEGER EN NU 

In 1936 betaalde wen voor een inkomen van 8.000 fr : O fr belasting. 
In 1964 betaalt men voor een inkomen van 40.000 fr : 2.050 fr belasting. 
In 1936 betaalde men voor een inkomen van 10.000 fr : O fr belasting. 
In 1964 betaalt men voor een inkomen van 50.000 fr : 3.650 fr belasting. 
In 1936 betaalde men voor een inkomen van 15.000 fr : 422 fr belasting. 
In 1964 betaalt men voor een inkomen van 75.000 fr : 8.510 fr belasting. 
Ons voorstel : belastingvrij tot en met 50.000 fr netto inkomen! 

bij een u i t s l u i t i n g 
Op 2 april — en dit is geen aprilvis — kraakte het C.V.P.-arrondissementsbestuur, 

Oostende-Veiirne-Diksmuide, waarin de drie standen paritair zitting hebben, haar 

beide C.V.P.-senatoren, de heren Sobry en Vanbuggenhout, alhoewel de heer 

Sobry bijna 30 jaar de landbouwers vertegenwoordigt in de senaat en de heer 

Vanbuggenhoüt (ACV) een dienststaat van minstens 15 jaar kan voorleggen. 

Voor ingewijden was het reeds sedert 1958 geen geheim meer dat het ACV, voor 

haar kersverse nieuweling Dries Claeys, toen opvolger van Karel Goegebeur, de 

eer opeiste de kamerlijst aan te voeren en aldus Jan Piers naar de kroon stak. 

provincielijst Diksmuide, Burgemees
ter Lootens van Koekelare lijstaan
voerder is. 

En welk staartje krijfft de uitslui
ting van Sobry en Vanbuggenhout? 

CVP, vergeet het niet; onrecht 
wordt bestraft! of eerlijkheid duurt 
het langst ... ook in de politiek ! 

komst voor de sektor der loontrekken-
den. Maar zulks is om twee redenen 
rechtvaardig : 

1) het gaat om een beginnend stel
sel; 

2) in het verleden werden zeer grote 
sommen uitgegeven door de over
heid om de sociale sektor der loon-

trekkenden op gang te brengen. 
De voorstellen inzake solidariteit 

bij de RMZ-bijdragen zullen geen 
frank aan de staat kosten, vermits 
ze elkaar financieel dekken. 

Onze fiskale eisen zullen een gro
te vereenvoudiging met zich brengen 
voor de belastingadministratie : weg
vallen van dossiers met inkomen be
neden 50.000 fr (die slechts een zeer 
klein bedrag opbrengen), snellere 
afhandeling der dossiers bij veralge
mening van het forfaitstelsel, enz. En 
wie zegt vereenvoudiging zegt be
sparing ! 

De coördinatie der verschillende 
diensten die de sociale bijdragen in
nen, zal eveneens een grote vefreen-
voudiging betekenen, voor de admi-
nistrsltie en voor de betrokken zelf
standigen. 

En wanneer de s taat dan niet zou 
weten waar het geld te halen voor het 
op gang brengen der sociale zeker
heid, of voor de vermindering van de 
overdrachttaks, dan kunnen we een 
goede raad geven : neem enkele mil-
jardjes af van de begroting voor 
Landsverdediging (23,T miljard in 
1964), dan blijft er nog over ! 

U ziet het zelf : de Volksunie is 
geen bende onbekookte demagogen, 
die er maar op los praten. De Volks
unie is om elke bevolkingsgroep even 
bekommerd, dus ook met de zelf
standigen. Zij i s de enige partij die 
uw vertrouwen waard is. 

Met de a.s. verkiezingen is het 
gevaar voor verlies van de 2de ka
merzetel, thans bezet door Dries 
Claeys, niet denkbeeldig, zodat Jan 
Piers blijkbaar nog méér onder ACV-
druk werd gezet Jan Degreep dat hij 
moest springen of verdrinken, en 
Jan sprong naar de Senaat, waar hij 
zijn vriend Sobry uit het zadel licht
te , met de welwillende medewerking 
van de ACV-groep en bepaalde land-
bfuwvertegenwoordigers 

Zo wordt de C.V.P.-senaatslijst : Ie 
Jan Piers en 2e ACV-er Crombez, die 

' ACV-er Vanbuggenhout er uit wipt. 
Op de kamerlijst wordt Dries 

Claeys natuurlijk kopman en schuift 
landbouwvertegenwooidiger Van-
damme van de 3de niet meer ver
kiesbare plaats op nqar de strijd-
plaats. 

Besluit : voor de landbouwers een 
magere troostprijs voor het afslach-
.ten van Sobry. Voor het ACV statu-
Quo op de senaat en winst op de ka
merlijst Voor de middenstand s ta tu-
quo inzake verkiesbare plaats, maar 
geen vertegenwoordiging meer in 
nuttige orde op de kamerlijst. 

Om deze pU voor de landbouwers 
enigszins te vergulden, bracht het 
ACV een offer (?) en beval Crombez 
af te zien van zijn 4de plaats op de 
provincie'ijst Diksmuide. 

~>aar dhr Delputte afzag van de 
3 u. plaats op de provincie, kon thans 
emdelijk de ambitie van William 
P " ot uit Koekelare bevredigd wor-
dea, waar deze in 1961, voor de 4de 
plaats op de provincielijst Diksmuide 

tegen ACV-er Crombez achter het 
net viste. Vernomen wordt dat dhr. 
Proot ongaarne gerugsteund wordt 
door een ander landbouwkandidaat, 
hier dhr. Hondekijn uit Handzame. 
In elk geval zijn plaatsen 3 en 4 voor 
de provincie onverkiesbaar en wor
den de landbouwers hier zeem aan 
hun baard gesmeerd. 

Uit deze omstandigheden blijkt het 
dat een op voorhand geregelde com
bine werd uitgewerkt en dat aldus 
Sobry en Vanbuggenhout, welke alle 
twee elk 10.000' voorkeurstemmen 
behaalden in 1961, weinig verdedi
gers vonden in het arrondissements-
comité, zelfs niet onder de landbouw-
en ACV-afgevaardigden, laat staan 
de middenstand want er waren nog 
« hondjes die brood mochten ». 

Eigenaardige methoden zeker in 
de CVP : kandidaten die stemmen 
kunnen halen en veel, worden ge
weerd. Zo verging het destijds dhr. 
De Groote uit Houthulst en Burge
meester Lootens uit Koekelare. Nu 
was het de beurt aan Sobry en Van
buggenhoüt. 

De CVP deelde nog niet mede of 
een « farge »-poll, zoals bij voor
gaande verkiezingen, deze CVP-lijs-
ten Veurne - Oostende - Diksmuide 
nog moet bekrachtigen. 

Een zaak staat vast : op 23 mei 
veroordelen de kiezers deze achter de 
schermen aaneengeflanste CVP-Ujs-
ten onder de dictatuur van een co
mité, door hun stem uit te brengen 
op de lijsten van de Volksunie, waar 
zowel voor de kamerlijst als voor de 

Vlaanderen eist dat de Vlaamse 
spaargelden iri Vlaanderen worden geïnvesteerd. 

(uit het tienjarenplan van de Volksunie) 

WÊmÊmÊÊÊmÊmmÊmÊÊÊÊÊÊÊÊÊm 
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FEDERALISME IN 

DE PRAKTIJK 
Al eens gelet op het eigenaardige driehoekige teken dat 

wij hierbij afdrukken ? Een vertrouwd teken voor de 

duizenden in Vlaanderen die aangesloten zijn bij de 

Vlaamse jeugdherbergcentrale, een herkenningsteken 

voor honderdduizenden 'in-de gehele wereld die jaar

lijks op trektocht gaan en die meteen weten dat zij — 

waar de driehoek zich bevindt — een veilig onderkomen 

kunnen vinden. Wat zijn jeugdherbergen ? De bepaling 

is te vinden in de gids die deze organisatie uitgeeft. 

Jeugdherbergen zijn speciaal ingerichte huizen waarin 

jonge mensen eert goed en prettig onderdak vinden tij

dens hun vakanties, vrije weekends e.d. en waar zi) ook 

maaltijden kunnen gebruiken. Aangezien de jeugdher

bergcentrales geen kommercieel doel nastreven en de 

jeugd zelf door daadwerkelijke hulp bij de dagelijkse 

gang van zaken assisteert, zijn de tarieven laag. Niet 

alleen in de zomer zijn de jeugdherbergen open, het 

gehele jaar kunnen jongeren er een gastvrij onderdak 

vinden. 

I \ 

tm 

"i , I \ M 

Naast de enkeling worden ook groe
pen gastvrij ontvangen en tal van 
scholen, verenigingen en bedrijven 
brengen ieder jaar enige tijd door in 
jeugdherbergen, In de jeugdherber
gen wordt grote waarde gehecht aan 
de gemeenschapsidee. Vandaar dat 
iedereen welkom is, ongeacht geloof, 
ras, nationaliteit of politieke over
tuiging, mits men de ander wil res-
pekteren. Niet alleen in eigen land 
treft men jeugdherbergen aan, de 
nationale trekkerskaart is ook geldig 
in het buitenland en jaarlijks gaan 
dan ook duizenden jongeren de 
landsgrenzen over in het besef • dat 
zij nagenoeg overal waar zij heengaan 
een veilig tehuis kunnen vinden. 

Een tehuis voor de jeugd, voor alle 
lagen m de jeugd : studenten, be
dienden fabrieksmeisjes, loopjon
gens... en noem maar op Er heerst 
een zeer speciale atmosfeer die groeit 

uit de vreugde die het trekken ver
schaft, die groeit uit de gemeen
schapszin. 

Het jeugdherbergwerk ontstond in 
Duitsland, tijdens de eerste jaren van 
de huidige eeuw. Richard Schirrman 
is de grondlegger van deze organisa
tie geweest. Hij was een onderwijzer 
in het Westfaalse industriegebied 
waar hij zeer sterk de nood van de 
jeugd kon aanvoelen. In 1909 opende 
hij er de eerste jeugdherberg, had 
aanvankelijk veel af te rekenen met 
onbegrip maar wist door te zetten en 
slaagde erin, nog voor de eerste we
reldoorlog, een tweehonderd jeugd
herbergen in Duitsland te vestigen. 

Staten werd van wal gestoken en na 
de tweede wereldoorlog kreeg de be
weging vaste voet in Noord-Afrika, 
Kanada, Australië, Azië en Zuid-Ame-
rika. Duitsland zelf had reeds vóór de 
jongste wereldoorlog meer dan twee
duizend jeugdherbergen. 

Aanvankelijk werden de jeugdher
bergen ondergebracht in scholen die 
tijdens de vakantie leeg stonden. La
ter ging men gebruik maken van 
schuren, boerderijen en nog later 
werden de eerste eigen gebouwen op
gericht. Meestal waren het vervallen 
kastelen die door de jongeren zelf 
werden ingericht. De gebouwen wer
den van lieverlede verbeterd, nieuwe 

uitbreiding genomen, honderddui
zenden hebben tegenwoordig betaal
de vakantie. Trektochten te voet —• 
zoals dat vroeger wel het geval was 
— worden zeldzamer. De fiets wordt 
beklommen, de bromfiets bestegen en 
half Europa wordt ermee afgekletst. 
Het liften is in de mode gekomen, 
maar het wordt door de jeugdherber
gen eerder afgeraden evenals het au -
totoerisme, hoewel aan de wisselende 
omstandigheden het jeugdherberg-
werk ook noodzakelijk tegemoet dient 
te komen. 

De jeugdherbergen zijn nochtans 
geen goedkope hotels. Wie de regle
menten van de organisatie naleest, 

VLAAMSE JEUGDHERBERGEN 
Na de oorlog nam het initiatief een 
hoge vlucht : de idee sloeg over naar 
de meeste Westeuropese landen. 
Zwitserland, Nederland, Engeland, 
Denemarken Vlaanderen, Ierland, 
Schotland, Wallonië, Oostenrijk, 
Frankrijk, Finland, Noorwegen enz... 
kregen achtereenvolgens hun jeugd
herbergwerk Ook in de Verenigde 

jeugdherbergen rezen overal uit de 
grond en andere werden gemodeni-
seerd 

Het werk is volledig afgestemd op 
de jeugd. Oorspronkelijk was het een 
positieve reaktie op de oppervlakkige 
levensbeschouwing, een reaktie van 
oprechtheid, natuurlijkheid en een
voud. Tegen de « beschavingsuitwas-
sen » als het alkoholverbruik, het ro
ken, het sleuramusement, de neerha
lende ontspanning, het oorlogsgeweld 
en de massabewapening, stelde men 
de natuurlijke levensgemeenschap 
van jongeren die na de trektocht — 
onder leiding van de jeugdherberg-
ouders — van gedachten konden 
wisselen tijdens een samenzijn in een 
sobere en huiselijke kring 

geen hotels 

'n kijkje in het «dagverblijf» van 'n jeugdherberg. Let op de huiselijke inrichting. 

Deze eerste _ idealistische visie van 
het werk is niet volledig houdbaar 
gebleven, de noden werden immers 
helemaal anders. Vakantie wordt he
den niet meer als een genot aange
zien, het is een behoefte geworden, 
onontbeerlijk om de arbeid en het 
tempo van het produktiebedrijf op 
gang te houden. 

Het toerisme heeft een ongekende 

zal al vlug tot de bevinding komen 
dat hier heelwat anders bedoeld 
wordt. Bij aankomst dient men de 
trekkerskaart af te geven. Het gaat 
hier niet alleen om 'n lidmaatschaps-
kaart maar om een brevet waarbij 
verondersteld wordt dat de bezitter 
op de hoogte is van de geldende re
gels en dat hij zich ook zal aanpas
sen aan de ter plaatse getroffen re
geling. Tot de geijkte regels behoort 
o.m. het tijdig aanwezig zijn op de 
bestelde maaltijden en op het door 
de jeugdherbergouders vastgestelde 
sluitingsuur, waaraan zeer streng de 
hand wordt gehouden, vooral wan
neer het de jongeren betreft. 

Er wordt ook verwacht dat ieder
een die de jeugdherberg bezoekt, 
deelneemt aan de gemeenschappe
lijke karweien. Tafels worden samen 
afgeruimd, slaapkamers schoonge
maakt, vaatwerk gespoeld... dit alles 
als een vorm van dienstbetoon aan 
de gemeenschap, 's Avonds wordt er 
samen gezongen bij muziek van gui
taar of trekzak, door jongeren van 
allerlei nationaliteiten in de gemeeni 
schappelijke kamer die in een hui 
selijke sfeer wordt gehouden. Dan 
pas beseft men het werkelijke ver
schil dat bestaat tussen jeugdherber
gen en andere goedkope verblijfsin-
richtingen. Want het werk heeft ooK 
een pedagogische betekenis. 

Het jeugdherbergwerk verschaf 



DE VOLKSUNIE 9 
niet alleen de gelegenheid aan de 
jeugd om op een veilige en goedkope 
wijze door het eigen land te trekken, 
waardoor de mogelijkheid onstaat 
het eigen volk en zijn verschillende 
aspekten beter te leren kennen, het 
eigen schoon te leren waarderen en 
liefhebben, maar gedurende de ver-
blijfsgelegenheid wordt ook de mo
gelijkheid geschapen om op een — 
weliswaar karakteristieke wijze — 
kontakt te krijgen met mensen van 
allerlei standen en lagen, tegelijker
tijd met het beoefenen van verschil
lende deugden als daar zijn de ver
draagzaamheid, hulpvaardigheid, 
werkzaamheid en zelftucht. 

federaal 
De gemiddelde ouderdom van de 

trekker loopt van 18 tot 23 jaar. Deze 
'jongeren hebben de jaren van het 
onderscheid bereikt en de aanraking 
met andersdenkende landgenoten of 
vreemdelingen mag hen niet onthou
den blijven Aan de gelovigen wordt 
openlijk de gelegenheid gegeven te 
bidden, ieder komt openhartig voor 
zijn levensopvatting uit, elke taal, 
zolang ze eerbaar is, mag in de jeugd
herbergen klinken, elk hed dat uiting 
geeft aan levensblijheid en moed, 
aan liefde tot de evenmens, mag ge
zongen worden. 

In de jeugdherbergen wordt ernstig 
gewaakt op de zedeUjke gaafheid van 
de jongeren Elke avond wordt in ge
zelligheid van gemeenschappelijke 
ontspanning doorgebracht. Reisin-
drukken worden gewisseld, aanbeve
lingen voor de verdere tocht worden 
onderling doorgegeven, inlichtingen 
over land en volk worden de aanwe
zige vreemdelingen verstrekt en de 
eigen lokale kleur komt steeds tot 
uiting in volksliederen, volksdansen 
en gemeenschapsspelen. Voor het ge
mengde verblijf van jongens en 
meisjes is absoluut geen gevaar te 
duchten, de jeugdherbergouders zijn 
opvoeders m de ware zin en er mag 
wel eens gewezen worden op de 
noodzaak dat het ministerie van na 
tionale opvoeding zich wat intenser 
zou interesseren voor deze onbaat
zuchtige mensen die een belangrijke 
rol vervullen in het gaafhouden van 
de jeugd. 

Oostenrijkse jeugdherberg 
te Neuberg aan de Mürz. 

De mooiste plekjes worden 
voor de jeugd opengesteld. 

In ons land was het jeugdherberg-
werk van in den beginnen federalis
tisch opgevat en het mag werkelijk 
aangehaald worden als een uitste
kend voorbeeld voor de goede werking 
van het stelsel. Er bestaan twee jeugd
herbergcentrales : de Vlaamse Jeugd-
herbergcentrale met zetel te Antwer
pen (Otto Veniusstr. 25) die Vlaan
deren (dus alles wat benoorden de 
taalgrens ligt) beheert, samen met de 
jongeren die — in tweetalige taa l 
grensgemeenten wonende — voor de 
V.J.H. opteren en de « Centrale Wal-
lonne des Auberges de la Jeunesse », 
de Waalse jeugdherbergwerk met ze
tel te Brussel, die het zuidelijke ge
deelte bewerkt. De samenwerking 
kreeg later een wettelijke bekrachti
ging door het stichten van de Bel
gische federatie der jeugdherbergen, 
waarvan de beide centrales deel uit
maken evenals een vertegenwoordi
ger van de (Irie in de werking betrok
ken ministeriele departementen. De 
beide centrales werden van in den 
beginne op voet van gelijkheid be
handeld in het internationaal jeugd
herbergwerk, er is een vlotte samen
werking, ook met Nederland, want 
ieder jaar wordt een gemeenschappe
lijke Benelux-gids uitgegeven die 
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boekt in de 16 Vlaamse jeugdherber
gen. Na de oorlog bleef nog slechts 
één enkel huis recht. De andere la
gen in puin, werden geplunderd en 
het materiaal vernietigd. In 1949 
werd begonnen met de heropbouw : 
de trekkers zelf besteedden hun va
kanties en vrije dagen om met eigen 

staat met de lidmaatschapskaart van 
de V.J.H.C (90 fr) in talloze landen 
prachtige reizen te ondernemen e^ 
er in de aangesloten jeugdherbergen 
te overnachten 

Tot dat doel werd trouwens door 
de Vlaamse jeugdherbergcentrale een 
jeugdreisbureau in het leven geroe-

VEILIG DAK VOOR TREKKERS 
tweetalig is, een tweetaligheid waar
aan zich niemand stoort. Ieder is 
baas m eigen huis en ontvangt de 
anderen als gast. 

Het Vlaamse jeugdherbergwerk 
ontstond in 1931 (Wallonië 1932) en 
reeds in dat eerste jaar konden eeh 
drietal huizen opengesteld worden en 
een drieduizend overnachtingen ge
boekt. Vlak voor de tweede wereld
oorlog werden er reeds meer dan 
veertigduizend overnachtingen ge-

Een jetigdheibeig in opbouw te Izu in Japan. De tiekkers wei ken viijwilHg en 
onbaatzuchtig mee. 

handen de jeugdherbergen opnieuw 
in te richten. Zo kwam onder meer 
emde 1951 de model jeugdherberg te 
Zoersel klaar en thans beschikt de 
V.J.H.C. opnieuw over 16 huizen met 
2.722 bedden. 

Het aantal overnachtingen stijgt 
ieder jaar met ongeveer 5.000. Van 
1962 — met meer dan 110.000 — liep 
het aantal overnachtingen tot 120.500 
in 1964. Daarvan waren er 20 t.h. 
Vlamingen, 5 t.h. Walen en 75 t.h. 
vreemdelingen. De helft van de aan
geslotenen der Vlaamse centrale zijn 
studenten, twintig t.h. geestesarbei-
ders 12 t.h. handarbeiders, 8 t.h. 
leerkrachten en 11 t.h. zonder beroep. 
Het aantal jongens bedraagt 58 t.h. 
Te Brussel beschikken zowel de 
Vlaamse als de Waalse jeugdherberg-
netten over een eigen huis. Dat van 
de Vlaamse jeugdherbergcentrale 
heet «Sippelberg» en het boekte in 
1964 met 26 000 het grootste aantal 
overnachtingen van het Vlaamse net, 
gevolgd door de andere steden: Brug
ge. Oostende, Antwerpen en Gent. 

internationaal 
Tot de plannen in uitvoering van de 

V.J H.C behoren de oprichting van 
nieuwe huizen de uitbreiding van de 
kadervorming der jeugdherbergou
ders onder meer door het biiwonen 
van mtenationale kongressen en het 
bezoek aan verschillende buitenland
se jeugdherbergen. Ook de weekend-
werkmg wordt doorgezet, voordracht
avonden ingericht en bezoeken aan 
de huizen georganiseerd voor opvoe
ders en leraars 

De Vlaamse centrale is aangeslo
ten bij de International Youth Hostel 
Federation (I Y.H.F) sinds 1932. Tot 
deze organisatie behoren niet min
der dan 32 centrales met een geza-
melijk aantal van 3 306 herbergen, 
meer dan 200.000 bedden en meer 
dan 15 miljoen overnachtingen per 
laar Ze zijn verspreid over alle we
relddelen zodat de mogelijkheid he

pen dat de trekkers helpt bij het op
stellen van hun tochten. Dit jeugd
reisbureau organiseert geleide toch
ten, vakantieverblijven en goedkope 
verplaatsingen naar het buitenland. 
Op zulke tochten groeit spoedig on
der de deelnemers een kameraad-
schappelijke groepsgeest en ieder 
draagt welgemoed zijn verantwoo? de-
lijkheden. De tochtleider is geen oe-» 
taalde gids, hij is een geoefend trek
ker die vrijwillig de tocht leidt in 
een ware VH.J.-geest. 

De vakantieverblijven worden met 
zorg gekozen, zij bieden alle waar
borgen op materieel en moreel gebied, 
de trekker leeft er samen met andere 
jongeren van alle nationaliteiten, 
heeft gelegenheid in kontakt te ko
men met de bevolking en de jeugd 
uit andere landen Grote aandacht 
wordt besteed aan het natuurschoon 
en de mogelijkheden die ter plaatse 
geboden worden kunnen tenvolle be
nut. Zo is het mogelijk skitochten en 
bergtochten te maken grote geaeel-
ten van Engeland te zien vanop de 
poney en Friesland te bekijken van
uit de zeilboot. Reizen naar de verst 
afgelegen landen die anders « stuk
ken van mensen » kosten vallen bin
nen de mogehjkheden • West-EuropS 
vormt voor onze trekkersjeugd ai lang 
geen moeilijkheid meer • in 1964 
kwam Duitsland op kop met meer 
dan dertigduizend bezoekers uit on
ze kontreien Frankrijk volgde met 
meer dan zestienduizend, Luksem-
burg met elfduizend evenals Italië, 
onmiddellijk gevolgd door Nederland 
met tienduizend en zelfs Engeland 
kreeg nog meer dan viifdiiizend be
zoekers uit ons land 

En dat er ook bij de Volksunie zeer 
goede leden van de Vlaamse jeugd-< 
herberg-centrale zijn. mannen die on
getwijfeld behoren tot diegenen die 
reisrekords boekten, wordt wel bewe
zen door 't feit dat de redaktiesekre-* 
taris van ons blad Toon van Over* 
straeten, sinds zijn bewustwordings
tijd (gelegen in de duistere jaren na 
de jongste wereldoorlog) aktief lid is 
van de V.J.H, en op zijn trekkers-
kaart meer dan vijftien verschillen
de landen kan tonen die hij bezocht. 

Staf De Lie. 
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KRONIEK 

DER Z E L F S T A N D I G E N 

BIJ hei opstellen van dit programma is de Volksunie uitgegaan van de volgende 
groisdbeginselen : 
1. De vrije onderneming dient ook in het k^der van een geleide ekonomie 
fceschermd, het privé initiatief aangemoedigd en de vrije konkurrentie dient 
als sluitsteen van d€ ekonomie gehandhaafd. 
2 Tussen alle werkenden bestaat een sociale solidariteit. De zelfsjiandigen wor
den blootgesteld aan dezelfde risiko's als de andere groepen der aktieve bevol-
l-inc. Daarom verdienen zij ook dezelfde zekerheid tegen ouderdom en dood. 
ziekte en invaliditeit en dezelfde verlichting van de kinderlast. 
3 Het kleine en middelgrote bedrijf, dat een belangrijke bijdrage levert tot de 
welvaart van de ganse gemeenschap, moet het voorwerp uitmaken van een 
bijzondere overheidszorg. Oeze bezorgdheid bij de ekonomische planning is 
verantwoord zowel door de ekonomische belangrijkheid als door de sociale 
weerslag. 

A. OP S O C I A A L V L A K 

EIST DE V O L K S U N I E : 
1. Een verhoging van het gezinspen
sioen tot minstens 36 000 fr., afschat-
fing van het onderzoek der bestaans
middelen in afwachting van een al
gemeen bazispensioen, dat een be
hoorlijk levensminimum verzekert. 

Vastleggen van objektieve maat
staven ter bescherming tegen wille
keur bij het bepalen van het pen
sioen 

Beperking van het recht tot beroep 
van de Rijksdienst tegen haar eigen 

De huidige basis voor de bijdrage 
der gezmstoelagen ( kadastraal inko
men van het bewoonde huis) dient 
vervangen door - zoals voor de pensi
oenbijdrage - de belastbare bedrijfs-
inkomsten tot grondslag 'te nemen, 
met inachtname van een minimum 
en een maximum bedrag. 
4. Het voordeel der kinderbijslagen 
dient uitgebreidt tot kinderen die 
een leerovereenkomst hebben aange
gaan met bloedverwanten tot en met 
de tweede graad 
5. Invoering van een veralgemeend 
gelijkheidsregime inzake ziektever

vermindering met 25% der bijdragen 
verschuldigd door patroons niet min
der dan 5 werknemers, gefinancierd 
door een verhoging met 3% van de 
bijdragen verschuldigd door pa
troons met meer dan 50 werknemers. 

Deze verrichtingen scheppen geen 
financieringsprobleem daar ze elkaar 
volledig dekken. 

B. O P E K O N O M I S C H V L A K 

EIST D E V O L K S U N I E : 

8. Opnemen van vertegenwoordigers 
der werkgevers met minder dan 10 
werknemers in de Bestuurkomitees 
van de R.M.Z., en A.S.L.K., de Rijks-

HET PROORAMÜA OER V.ü. VOOR OE ZELFSTANDIGEN 
stellingen in eerste aanleg, ten einde 
de proceduur niet nodeloos te ver
lengen waardoor de pensioengerech
tigde al te lane op de toekenning 
moet wachtea en on^üextussen geen 
iierziening kan oekomen 
2, Atscfeatflng van de verpliciite soii-
danfpitsiw.idra^i bi.i ver engde loop
baan 
3- GeiiilLschakeiing der kmrJerbijsla-
gen tussen toontrekkenden en zelf
standigen met lïiaande'iikse uitbe
taling Gel' "schakeling van de ge-
boortepremie. 

zekering met dekking van alle risi
ko's. 

Wanneer beide echtgenoten een be
roep uitoefenen, mag slechts één bij
drage worden gevergd 
6, Vermindering der sociale bijdrage 
voor zelfstandigen met een netto 
belastbaar mkomen tot 50 000 fr De
ze vermindering dient mogelijk ge
maakt door rationalisatie der betrpk-
ken diensten : deze dienen samen
gevoegd in eén centraal org'^nisme. 
7. Invoering van bet beginsel der soli
dariteit voor de R M.Z.-bijdragen : 

dienst voor Arbeidsbemiddeling en 
andere sociaal - ekonomische organ
ismen. 
9. Verruiming van de afzet door ern
stige buitenlandse prospektie. 
10. Verbetering van de beroepsoplei
ding door vakkundige scholing, be
trouwbare voorlichting en doelmati
ge oriëntatie. 
11. Wettelijke maatregelen ter be
scherming van kleinhandel en am
bacht tegen onregelmatige en oneer
lijke mededinging, en ter bestrijding 
van het sluikwerk. 
12. R u i m e r e kredietmogelijkheden 
voor de kleine en middelgrote onder
nemingen, ten einde hun ekspansie 
te bevorderen. 

13. Bij het opmaken der ekonomi
sche programmatic moet meer re 
kening gehouden worden met de 
kleine en middelgrote ondernemiu* 
gen. 

C. OP F I S C A A L G E B I E D 

EIST D E V O L K S U N I E : 

14. Afschaffing van de samenvoe
ging der inkomsten van de echtgeno
ten en wederinvoering van de af
trekbaarheid der belastingen. Het 
aan de medewerkende echtgenote 
toegekende winstaandeel dient ver
hoogd. In geval de samenvoeging 
blijft gehandhaafd, moet de maxi
mum aftrok van 40% opgevoerd wor
den tot 40.000 fr. 
15. De fiskale vrijstelling van de ou
derdomspensioenen en van de over-
latingsprijs van een handelsfonds, 
bij definitieve stopzetting der bedrij
vigheid. 

Het belastingvrij minimum dient 
op 50.000 fr gebracht voor personen 
zonder gezmslasten. 
16. Veralgemening van het forfait-
stelsel voor de bepaling der bedrijfs-
lasten Invoering van de mogelijk
heid voor zelfstandigen wier bruto
winsten geen 75.000fr te boven gaan, 
40% a's onkosten af te trekken. 
17. Onmiddellijke vermindering van 
de overdrachttaks van 6 tot 5% ver
mits deze verhoging slechts vooi één 
jaar voorzien was in afwachting van 
de afschaffing van het kaskadestel-
sel van taksen. 
18. Vermindering van suksesierech-
ten voor kleine nalatenschappen en 
voor bedrijven nagelaten aan echt
genoten en kinderen van zelfstandi
gen. 

DENK OOK DAARAAN! 
• De libetalen (iiu P.V.V) beloofden L ac^sujds 25 "b belaslingvennm-
dering. Toen ze na de verkiezingen in de regering zaten waren die for 
inele beloften radikaal vergeten ! 
De P.V.V. is de partij van de komedie : het grootkapitaal en de groot 
warenhuizen zijn ftaar sterkste steun (ook financieel!), en toch hengelt 
ze naar de stemmen der zelfstandigen ! 
Vw antwoord : stem Volksunie! 

• De socialisten, verbonden aan ac ILLI \an de klassenstii^d, siteven 
naar de stelselmatige uitschakeling van de zelfstandigen. De zelfstandi
gen zijn voor hen de parasieten, maar toch willen zij uw stem bij de 
verkiezingen ! 

Vw antwoQrd : steiit \ ulksume! 

• De CV.P., pari'] van Van den Boevvant'; f<; rlc 'mrtii van de halve 
oplossingen. 
De C.V.P. is de partij van het N.C.M.V. nici .-Il aii, De Llcicij 
en Dequae, dat betekent sabotage en vet waarlozing van de werkelijke 
belangen der zelfstandigen. 

Uw antwoord : stem Volksunie! 
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R. W. EICHLER: 

"KENNERS, KUNSTENAARS, KRAMERS" 
Wij hebben voor enkele weken hier melding gemaakt van Richard W. Eichlers 
boek « Könner, Künstler, Scharlatane » ter gelegenheid van de bespreking 
van « Der gesteuerte Kunstverfall » van dezelfde auteur, en wij hebben erop 
gewezen dat dit tweede boek in feite een in procesvorm weergegeven ver
dediging is van de theses en de themata die het eerste boek naar voren brengt • 
en die het tot een der belangrijkste naoorlogse publikaties op artistiek gebied 
heeft gemaakt. « Könner, Künstler, Scharlatane » dat in 1959 verscheen, is nu 
reeds aan zijn derde druk. Dit moet ons doen besluiten, dat er voor Eichlers 
ideeën dan toch een publiek aanwezig is en dit niettegenstaande de tamelijk 
hoge prijs Izo hoog dan weer ook niet wanneer men met andere publikaties over 
kunst vergelijkt en wanneer men de zeer verzorgde uitgave en de prachtige 
illustraties in aanmerking neemt). Een publiek, dat eens iets anders horen wil 
dan de hoiklinkende frasen en de pseudo-filosofische teorieën der « moderne » 
kunstcritici • waaronder er velen zijn die gisteren verbrand hebben wat ze heden 
aanbidden en omgekeerd. 

De vrouw, gezien ... 

« Könner, Kunstier, Scharlatane » 
bestaat uit drie grote delen. In het 
eerste deel «Kunstentwicklung» wordt 
een uitzonderlijk-klare en objektie-
ve analyse gebracht van de kunst-
on twikkelmg, van de ijstijd tot op 
heden. 

De auteur plaatst voor dit eerste 
deel als motto een tekst van W.H. 
Riehl, de Duitse volkskundige en kul-
tuurfilosoof, wiens werk voor het 
volksnationalisme bijna van even 
grote betekenis is als dat van Herder 
en Fichte. 

Elk hoofdstuk van dit eerste deel 
betreft onze tijd zelf in de onder
scheiden en opeenvolgende periodes. 
De auteur vergelijkt en konkludeert 
— en de lopende tekst wordt met ge-
kursiveerde beschouwingen afgewis
seld Het blijft nochtans steeds een 
volkomen en zeer leesbaar geheel : 
wij worden nergens afgeleid, alleen 
doet de auteur ons nadenken, ant -

Tweemaal beeldhouwwerk 
van F. Wotruka... 

in 1930 ... 

en nu. 

woordt op eventuele opwerpingen die 
zouden kunnen gemaakt worden, dia-
logeert met de lezer. 

Uit heel dit overzicht blijkt voor
al dit éne primordiale gegeven : dat 
elke ware kunst, ook de meest pro
fane, tenslotte sakrale kunst is. Wij 
moeten hierbij denken aan het nu 
reeds dertig jaar oude essay «het 
Pact van Faustus» van Urbain van 
de Voorde, waarin eveneens gewezen 
wordt op het sakrale der kuituur. 

Het tweede deel dat evenals het 
eerste een dertiental hoofdstukken 
omvat, handelt over de kunstvernie
tiging : « Kunstzertrümmerung » De 
auteur spoort de oorzaken op die tot 
het moderne kunstverval geleid heb
ben, vanaf het begin dezer eeuw. Hij 
duidt ze allé aan : alle morele, psy
chische en estetische aberraties, alle 
machten achter de schermen die aan 
de desintegratie der kunst hebben 
meegewerkt, vanaf de vernietiging 

'van de vorm door het kubisme en de 
ontkenning aller waarden door he t 
dadaïsme, tot het non-figuratieve 
nihilisme. Eichler citeert hierbij Os
kar Kokoschka, wanneer deze laatste 
zegt : « Gegenstandslosigkeit ist eine 
Religion ohne Gott...». 

Belangrijker is, dat Eichler zich 
niet beperkt tot een analyse van de 
« Formzertrümmerung », maar naar 
de geestelijke en ideologische achter
gronden zoekt van deze «Auflösung 
aller Werte ». De oorsprong ervan ligt 
geografisch en ideëel buiten Europa 
en buiten de Europese kuituur, na 
melijk in het nihilisme in zijn Rus
sisch-Aziatische verschijningsvorm. 
Men hoeft slechts de namen na te 
gaan van de pioniers van het moder
nisme, van de abstrakte kunst, van 
het dadaïsme... 

In het derde deel handelt de au
teur over het « Kunstbetrieb » — over 
echte en onechte kritiek, over de gees
telijke valsmunterij, over onwetend
heid, opportunisme en ruggegraatloos-
heid bij menigeen die zich als kunst
criticus doet doorgaan, over het hele 
arsenaal van pseudo-filosofische slo
gans waarmee men de brave burger 
wil overdonderen, over de scheiding 
tussen het artistieke snobisme van 
enkele «intellektuelen » en de reële 
kunstzin van het werkelijk kunst
minnend publiek, dat zich door en
kele kletskousen laat overtroeven. 

Dit laatste deel vooral is een onge
nadige afrekening met het grote be
drog dat zich vooral de jongste jaren 
heeft doorgezet en dat van de poli
tieke situatie heeft geprofiteerd. De 
vernietiging van alle traditionele 
waarden moest onvermijdelijk de 
baan vrij maken voor eenzelfde ver
schijnsel op artistiek gebied, waar 
de triomf van het onvermogen, de 
traditieloosheid, het gebrek aan kui
tuur zowel als aan elementaire ken
nis, kulmineerde in door een snobis

tische intelligentie en door kultuur-
loze nieuwe rijken rechtgehouden 
tentoonstellingen, in peperdure biën
nales of evenementen zoals de « Do-
cumenta» te Kassei, waar de lieve 
centen van de belastingbetaler moes
ten dienen om deze «kunst», bij ge
brek aan waardering van een werke
lijk kunstminnend publiek, een schijn 
van algemeenheid, van artistieke gel
digheid te geven. 

Eichlers boek is niet zo maar een 
der vele boeken over kunst, is niet 
een akademische verhandeling zoals 
wij die kennen en waarin de lezer 
moeilijk zijn weg vindt indien hij 
geen ingewijde is. Het is, zowel voor 
ingewijden als voor leek, een doku-
ment : een wegwijzer doorheen de 
jungle van'' hetgeen zich de laatste 
decennia als « kunst» heeft durven 
aandienen, en een protest tevens te
gen het valse modernisme, dat zich 
in een okkulte geheimtaal en achter 
pseudo-filosofische verklaringen ver-

door een Indisch ktmsteneem 
1500 jaar geleden ... 

>.> en doof Pïcasso. 

stelt m de geestelijke evolutie van 
deze tijd en in dat, wat ons onver
vangbaar en blijvend bezit is : de 
kunst in al haar aspekten, van alle 
tijden, van alle werelddelen, in haar 
specifieke verschijning en haar uni 
versele, blijvende waarde. 

Riehacd W. Eiehler - «Kónner, 
Künstler, Sebartataae» - tLevde «p-
la^e - 356 blz. - IS» üï. - g**- - 2».50 
DM. - J F. Lehmanns Verlag, München 

Picasso schildert 

, uur ^/(-tueij ..ijii 

zoon Clmtde ... 
... voor de snobs een 
« onbekende vrouw ». 

schuilt wanneer het tot een open dis-
kussie gedwongen wordt. 

Eichlers boek maakte reeds furore 
toen het, nu een vijftal jaren gele-
den^ verscheen. De auteur heeft zijn 
bijkomende ervaringen in de nieuwe 
uitgave verwerkt, in een vi.>ftal nieu
we hoofdstukken o.m. ook over het 
bedrog der « nieuwe » literatuur. De
ze derde vermeerderde uitgave omvat, 
naast een 356 bladzijden zeer leesbare 
en vlotgesehreven tekst, nog 1S2 af
beeldingen, \i;aarvan 27 prachtige 
gekleurde illustraties en drie kaar
ten. Het is een boek dat elk kunst
liefhebber bezitten moet en dat wij 
aanbevelen aan iedereen die belang 

DE DISCOTEEK 
Zo pas verscheen deze nieuwe 

Vlaamse grammofoonplaat (45 toe
ren), opgenomen door «His Masters 
Voice » en gezongen door de altange-
kende Renaat Verbruggen met koor 
en orkest o.l.v. Gaston Kuyts. 

Inhoud : De Blauwroet (E. flulle-
broeck); Groeninge (J. Van Hoof); 
Wij zijn bereid (J. Tinel) ; De Vlaam
se Leeuw (K. Mlry). 

Men kan bestellen bij «Roeland-
Uitgaven » William Woodstr. 12, Bor
gerhout (Antwerpen) Tel. (03)35.36 24 
(99 fr). 
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PERSSPIEGEL 

Weinig wereldschokkende dingen op het 
kongres van de BSP. Een programma dat 
« de vervloekten der aarde » niet met een 
schok « zal op doen veren, om te marsjeren 
door de straten ». 

De pers reageert er dan ook maar op in 
be t kader van het gewone verkiezingsnieuws 
da t van alle regionale fronten nog talrijk 
blijft toestromen. Enkele scherpe stelling
namen naar aanleiding van de bespreking 
in de senaat van het ontwerp op de grond
wetsherziening. Belangrijk een verklaring 
van minister Custers over een soort verwer
pelijke flaminganten dat zijn ziel verkoopt 
voor het s taatsmanna. 

Gazet van Antwerpen 
Toont aan hoe weinig « links » de BSF 

nog is. Een Kongres dat de rustige weer
klank is van de bureaucratie van de BSP, die 
cich steeds klaar maakt voor een nieuw hu
welijk met de CVP. 

« Verder is he t kongres grotendeels in de 
lijn gegaan van he t vroeger socialistisch 
programma, zonder opvallende of sensatio
nele nieuwigheden. Het CVP-kongres was 
i a vergelijking veel meer doktrinair, en 
ging ook in zijn konkreet programma veel 
meer uit van principiële en levenbeschou-
welijke opvattingen over mens, gezin en 
maatschappij . Het socialistisch kongres 
was meer op de praktijk gericht. Maar dan 
ook rustig en gematigd. Opvallend was ook 
het nagenoeg achterwege blijven van elke 
polemiek of twist met de huidige regerings
partner . 

De BSP zal er zich zeker over verheu
gen dat het kongres geen ^aanleiding is ge
worden tot heftige tegenstellingen in eigen 
rangen, en dat zij a a n de burgers van dit 
land een zo breed mogelijk maatschappe
lijk progi-amma kan voorstellen. » 

de rode vaan' 

Een echo van uiterst links op het kon
gres van de rose-rode, steeds meer « ver
geelde » kameraden van de BSP, lazen we 
in het weekblad van de Kommunistische 
part i j . Een sterk verzet tegen de gedachte 
van een beroepsleger dat werd voorgesteld 
door de BSP. 

8 Maar een beroepsleger? 
Dat is een gedachte, die tot over haa r 

oren volgepropt is met dynamiet! 
Wat is een beroepsleger? Een beroepsleger 

Is precies dat soort leger, dat zich zonder 
verpinken zou laten inzetten voor dingen è 
la Stanleystad. 

Een beroepsleger is dat soort leger, dat 
zich zonder verpinken zou laten inzetten 
om, stel, een algemene staking in mekaar 
te schieten. 

Een beroepsleger? Met een regering lijk 
deze of, erger nog, met de P W er in, aan 
he t bewind? 

Een beroepsleger, met de geest der Pi'an-
se para's? Of is Algerië alweer vergeten? 

Men heeft reeds voldoende ervarmgen op
gedaan met beroepslegers om te weten dat 
Ze maar één ding kunnen betekenen : een 
bestendig aanwezige bedreiging voor de de-
mokratie! 

Vermindering van de legerdienst? Ja l 
Maar een beroepsleger? 
Geen sprake vanl » 

Standaard 
De nacht van de lange messen in de 

CVP en BSP-polls te Brussel, waar frans-
doUe riemen werden gesneden uit het vel 
van Gilson, Fayat en Vermeylen, ontlokt 
M G B pessimistische beschouwingen . 

« Reeds nu s taat he t vast dat de Brus
selse vertegenwoordiging in he t nieywe Par
lement, veel me«r dan thans het geval is, 
ui t Franstaligen zal bestaan. Indien wij 
rasechte, unitaire Belgen waren, zou deze 
evolutie ons verontrusten, want ten slotte 
moet er een dag aanbreken dat de Vlamin
gen he t welletjes vinden als « quantité né-
gligeable » in de hoofdstad behandeld te 
worden. De gewone Vlaming die in de se-
lekte galeriewinkeltjes verplicht wordt zijn 
Nederlandse vraag in het Frans te herha
len, blijft dat niet nemen, zomin als de aka-
demisch geschoolde jonge Vlamingen, die op 
de Brusselse vergaderingen steeds weer de 
Franse taaihegemonie moeten ondergaan, 
die handicap nog lang zullen aanvaarden. 
Gilson besefte het gevaar voor Brussel en 
stuurde aan op tweetaligheid, maa r de 
hoofdstad wil hem blljkbaai" niet volgen. 

De poU-uitslagen die direkt aansluiten bij 
de liberale overwinning in de gemeenteraads
verkiezingen, moeten het Vlaamse land tot 
nadenken stemmen : het betert niet in 
Brussel. » 

voor allen 

Het blad voor « studie en vorming » van 
de BSP vormt zijn lezers op volgende ma
nier rond die Brusselse « grote kuis ». 

Veel materiaal voor het « vrij onderzoek » 
is dat zeker niet. 

« In Brussel hebben de poli's in de beide 
grote partijen — haast zoals altijd — het 
spektakel geboden van « grote » en van 
« kleine » politiek. 

Wij zullen er maar niets meer over zeg
gen, want wij willen er niet van beschul
digd worden onze neus in andermans zaken 
te steken. » 

De Stem van het Volk 
Dit ledenblad van de CVP vormt zo wat 

het tegenwicht van de BSP « Voor Al l en» . 
Het brodeert op zijn verkiezingsplakkaat 
« Samen sterk en veilig » De beschouwingen, 
klinken nogal « vals op alle tonen »• 

« Die sterkte, die eigen is aan de CVP, 
is ook de sterkte van het land. Het is niet 
denkbaar, dat m Bellgië wordt geregeerd 
door de ene maatschappelijke groep tegen 
de andere, door de ene taalgemeenschap 
tegen de andere Dat betekent evenwel niet, 
dat de ene of de andere zijn gewettigde ver
zuchtingen om die solidariteit moet prijs
geven. Nooit kan er genoeg op worden ge
wezen, dat er de jongste jaren, bijvoorbeeld, 
voor de bevrediging van het Vlaamse eisen-
program ontzaglijke vooruitgang is geboekt, 
onder impuls van de CVP; maar nooit ook 
kunt ge daarbij voldoende in he t licht stel

le!?, dat de Vlaamse vleugel van de CVP 
daarvoor omzeggens nooit heeft kunnen re
kenen op de steun noch van de Vlaam.se so
cialisten noch van de Vlaamse liberalen. De 
nodige politieke steun heeft de Vlaam.se 
vleugel gezocht en gevonden in de part i j 
zelf, bij de Waalse collega's. » 

Die Waalse koUegas heten ondermeer 
Herbiet, Duvieusart, Saint Remy, Vcraé en 
tut t i quanti die ons lastig als strijders voor 
Vlaanderen kunnen opgesolferd. Met hen 
ziet het er voor Vlaanderen alles behalve 
« sterk en veilig » uit. 

Le nieuwe 
Wij wisten reeds dat politiekcrs in de 

verkiezingstijd over hun toeren draaien of 
heet lopen, maar We hadden verwacht dat 
het « enig intellcktueel weekblad » voor 
Vlaanderen zich aan diezelfde heetlojierij 
niet zou bezondigd hebben. Onder de (itel 
« De partijdigheid op zijn smalst » neemt 
M.G. het de Volksunie erg kwalijk dat ze 
durft opkomen in Brabant . Wij zouden ons 
bescheiden moeten terugtrekken. De beschei
denheid zou beter elders passen als men 
weet dat de « Vlaamse Demokraten » wor
den afgekeurd door de koraitees van de 
randgemeenten, 7 (zeven) m a n bijeenkregen 
Op hun meeting te Sint Jans Molenbeek en 
op eerlijke momenten reeds h u n mislukking 
toegeven, maar dan schermen met «we zul
len het dan als een eksperiment beschou
wen ». Het lijkt ons niet het ogenblik tot 
eksperimenteren met de Vlaamse verkie
zingskrachten. 

« Vlaanderen eerst » zou immera beteke
nen, dat men niet welbewust verdeeldheid 
in de hand werkt waar ze niet heerst, en 
da t men niet welbewust, op het laats te ogen
blik en plotseling met om het even wie, 
een « tegenlijst » probeert samen te stellen 
ui t louter chagrijn of persoonlijke wrokge
voelens. Want tot voor kort had de VCJ niet 
eens een lijst te Brussel en slechts één kan
didaat. Het is toch voor iedereen duidelijk, 
dat er in Brabant reeds een Vlaamse lijst 
zal optreden — dat weet nu iedereen — die 
in Vlaams opzicht (federalisme) alle waar
borgen biedt, die aangevoerd wordt door de 
enige nu Vlaams-onafhankelijke gekozene 
van Brabant, en die voorts uit een flink sa
menhangende groep Vlaamse aktieleiders 
van Brabant bestaat. In deze lijst is maar 
één feil geslopen : wegens een geschiedenis 
die nu tot het verleden behoort, s taa t hij 
buiten de Volksunie. Voor de velen die we
ten dat het Vlaamse belang nooit identiek 
is geweest aan dat van één part i j , is zulks 
een voordeel, w i e zegt « Vlaanderen eerst », 
kijkt niet naa r het etiket op lijsten en men
sen, maar naa r hun Vlaamse overtuiging. 
Volksunie denkt daar niet zo over : da t er 
in Brabant een lijst klaarligt, die in ieder 
geval wordt ingediend een lijst van enige 
betekenis, een lijst van overtuigde en ak- * 
tieve flaminganten, is voor haa r met een 
reden om zulk een buiten haar om tot 
s tand gekomen initiatief toe te juichen, 
maar om het af te breken en om weken
lang moeizaam op zoek te gaan naar « te-
genkandidaten » — een werkje waarvoor 
men in dit land altijd liefhebbers vindt. » 

Het valt ons opnieuw op hoe M.G. over de 
Volksunie redeneert met een bijna psichische 
afkeer, hij die anders zo genuanceerd over 
andere partijen kan spreken. .\ls gebrek 
aan intellektuele eerlijkheid van zijn blad 
rond deze Brabantse zaak, waarin hij zich 
zo geëngageerd had, kunnen we verwijzen 
naar zijn doodzwijgen van onze reaktie op 
zijn « afbraakartikel van 20 februari », zijn 
doodzwijgen van de reaktie van Paardekoo-
per die terugkwam op zijn « afscheid aan 
Vlaanderen » en zeer recent als zijn mening 
da t in mei, ook te Brussel, de Vlamingen" 
voor de Volksunie moeten stemmen Met 
ook dit dood te zwijgen, verliest de Nieuwe 
op dit vlak zijn « niet-geengageerd-zijn ». 

Harop 
Het maandblad van het ANZ geeft een 

iu-oniek « Het lied in dienst van de Vlaam
se beweging ». Te velen zijn afvallig gewor
den zegt het ondermeer. En om zijn be-
wer ing kracht bij te zetten, haal t het blad 
het woord aan van Joz Custers, een woord 
dat wel erg ironisch gaan klinken is na ver
loop van jaren. 

« Joz Custers ( thans Minister) zag deze 
situatie scherp en juist! Uit het jaarboek 
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Steeds tot nw diensL 
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R. van der PaaL 
O. Voorbraeck. 
M. Demol. 
Lic. Rik De Vos. 

van het Diets Studentenverbond 1929-30 lich. 
ten wij van zijn hand, volgende diagnose : 

Er lag over ons Vlaamsche volk, tot zelfs 
in de jongste jaren voor den wereldoorlog, 
een misplaatste kinderlijke schuchterheid; 
een bijgelovig vertrouwen m machthebbers 
die dit vertrouwen onwaardig bleken; een 
lome onverschilligheid voor het tragische 
eigen-vergaan, dit zelfs bij de diepste ver
nedering; een angstvall ghdid en een 
schroom als bij den m ddeleeuwschen vazal, 
die ' alsmaar door de striemende zweep van 
zijn- onmeedoogenden verdrukker achter 
zich meent te voelen Toen was Vlaand l en 
naar het historische woord van Pater 
Stracke, « a rm! ». Tn zijn eigen kind^r tn 
het eerst en vooral, omdat het zovelen heeft 
zien afvallen terwijl anderen met gedoKen 
hoofden m een mantel van onverschilUg-
heid. Vlaanderen vergeten hebben als maar-
een-schoone droom uit de jaren der kinds
heid. » 

Uitwijdend over de 80 % Vlaamsche 
IJzerdooden en het Aktivisme besluit Cus
ters zijn diagnose met de klacht : 

« Arm Vlaanderen heeft zijn historisch 
uur niet begrepen, naar het woord van Ivo 
Draulans, omdat a rm Vlaanderen vergelen 
werd door zijn eigen kinderen : de « Lei
ders » met de vele schoone beloften, maa r 
helaas niet de durvers, die de daad stelden 
in naam van de Waarheid en het Recht, 
hard en onverbiddelijk als de Waarheid 
zelt. » 

•Ta Custers, en sinds die tijd van uw arti
kel werd die reeks van « niet-durvers » (om 
het zacht te zeggen) steeds maar langer. 

Walter Luyten. 

Bsn erkend hoofdboekhouder, 
organisator, meertalig, vader 
van grooi gezin jarenlang lid 
van VU, word momenteel n a 
haas t 10 jaar dienst door 
volksvijandige firma buitenge-
sard. 

Welk gezond Vlaams bedrijf 
(liefst in het Antwerpse) biedt 
mij een eerlijke kans? 
Brieven onder letters O.L. 
kantoor v. dit blad. 

Archit 35 i. 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 (Volks
unie, M. Lemonnierlaan 82, Brussel 
1), of stort 20 fr op onze postreke
ning, n' 1476.97, Volksunie, Brussel, 
en U ontvangt 
24 prachtige Vlaamse strijdkaar
ten. in 2-kIeurendruk. 
Met het oog op de komende harde 
strijd : voor uw briefwisseling, feest-
wensen, enz-, gebruik uitsluitend 
Vlaamse strijdkaarten I 

G E L D B E L E G G E N 
10.000 brengt op l.OOO per jaar 
50.000 brengt op 5.000 per jaar 
100.000 brengt op 10.000 per jaar 
Voor inlichtingen. Tel. 03/45.47.97 

BECO 
BRANDSTOFFEN 

TeL (03)32.04.77-32-02.10 

GELD VANAF 3,75 % 
Loontrekkenden tot 100.000 

Zeifstand., 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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ANTWERPEN 

ANTWERPSE POLDER 
Aktie-Lillo. 

Onder leiding van gemeente
raadslid Staf De Lie, tevens voor
zitter van het Polders Aktiekomi-
tee, werd een bezoek gebracht aan 
Zelzate waar onteigeningen plaats 
vinden in verl»and met de uitbrei
ding van het kanaal Gent-Ter-
neuzen en met de industrievesti-
gmg. Het bestuur van het aktie-
komitee werd ontvangen -door de 
burgemeester van Zelzate en kreeg 
de nodige inlichtingen over de al
daar gevoerde onteigeningspolitiek 
en de huisvesting van de getrof
fenen. De vergelijking met de 
door de stad Antwerpen gevoer
de politiek viel over de ganse lijn 
in het nadeel van Antwerpen uit. 
Inmiddels gaa t de aktie te Lillo 
onverminderd verder. Nadere in
lichtingen volgen hierover in vol
gende nummers. 
Kiesstrijd. 

Het zal reeds opgevallen zijn 
hoe in de Antwerpse Folder de 
VU-propagandisten aktlef waren. 
Verleden week werden de voor
naamste punten die op de hoofd
wegen liggen en die ook onder het 
oog van de talloze toeristen ko
men, « dichtgeplakt ». Dit alles 
kost veel geld. Steun verzoeken 
wij te storten bij A. De Lie, 
Monnikenhofstraat 54, Beren-
drecht. 

MECHELEN 
Herdenking 

Wij verzoeken onze leden en 
«ympatlsanten, aanwezi te zijn 
op de dr. Aug. Bormsherdenklng, 
11 april e.k. te 11 uur in de kerk 
der E-P. Kapucijnen, Ossenmarkt 
te Antwerpen. 

SCHOTEN 
Gemeenteraadszitting. 

Maandag 1.1. was er gemeente
raadszitt ing waarop volsjens de 
geplogenheden der wet de ieden 
van de KOO moesten aangeduid 
worden Onze VU-verkozenen, 
Jordaens, Stockbrcekx en Venken 
hielden zich reeds gereed om hun 
stem uit te brengen op kmd. PV. 

Nu moet men weten dat de 
plaatselijke CVP en BSP, na on
noemelijke koehandel, een mon-
sterkoalitie gevormd hebben van 
15 man en een vrijbuiter om de 4 
VU-mannen in bedwang te hou
den. 

Daar één der schepenen, de 
adellijke baron van Pottelsberghe 
de la Potterie in het buit-'nland 
vertoefde, kwam de 7de kommis
siezetel in gevaar en zou deze 
naar de VU kunnen gaan. De 
roodgele « Bruderschaft >> vond er 
dan niet beters op dan drie van 
4 schepenen alsmede 5 raadsleden 
van links en 3 van rechts thuis 
te laten zodat er geen meerder
heid aanwezig was en de raads-
zit tmg geschorst werd. 

Zk) meent men de VU en de 
goegemeente voor de aap te hou
den! 

Wat de kiezers over zulke de
mokrater denken, zullen ze op 23 
mei den volke en c3e kleuroolitie-
kers diets maken! 
Propaganda-tochten. 

Zondag na zondag s taan onze 
propagandisten op de bres en ver
spreiden ons blad door de ganse 
voor- en noorderkempen : Scho
ten, Brasschaat, St. Job, Kapellen, 
Brecht, St. Lenaarts, Wuustwezel, 
Essen. Proficiat voor de dapperen, 
die onverpoosd, nu sedert 1958, de 
VU tot de meest afgelegen dor
pen en gehuchten uitdragen. Sa
men met de jongens uit Kapellen 
en Sint-Job vormen zij een blok 

dat elke part i j ons benijden kan l 

Kiesstrijd. 

Ook Schoten blijft niet ten ach-
ter in de kiesstrijd : verscheide
ne strategische punten werden 
reeds in een zwart-geel plunje ge
stoken en de 7.000 bussen der ge
meente werden reeds, met veel 
sukses, een paar maal met pam
fletten en « Malpertuus » bedacht. 
Ons motto geldt : van de 2,600 
stemmen in oktober naar de 3.000 
in mei! 

BRABANT 

EVERE 

Het is voor ons een groot ge
noegen alle Vlamingen mt het 
Brusselse te mpgen uitnodigen op 
de openbare vergadermg die zal 
doorgaan op dinsdag 13 april e.k. 
te 20 uur in het « Café de la Li-
mite », Walckierstraat 10, Evere. 

Niemand rtiinder dan drs. Mau-
ri ts Coppieters zal er, naas t drs. 
Wim Jorissen, het woord komen 
voeren. Respektievelijk zullen zij 
de onderwerpen « De noodzakelijk
heid van een Vlaams-Nationale 
Part i j » en « 1965, het jaar der 
doorbraak » behandelen. 

Diegenen die over geen auto be
schikken en die afgelegen wonen 
kunnen voor en na de vergadering 
op kosteloos vervoer beroep doen. 

Hiervoor kunnen zij zich in ver
binding stellen met volgende per
sonen : Theo Pauwels, Haa«htse-
steenweg 1176 en Roger Vaes. Van 
Boeckeistraat 40, (telefoon : 
16,85.44) Evere. 

DILBEEK 

Dansavond. 

Op zaterdag 1 mei, te 20 uur 
30 in de ruime zaal Mertens, Ni-
noofse steenweg 359 ( t ramhalte 
dorp) , luisterlijke mei-dansavond 
Ingericht door het plaatselijk be-
Btuur. 

Peter Philips en zijn Brussels 
amusementsorkest zijn van de 
par t i j , waarborg ,van Vlaamse 
leute en plezier. Men brengt 
vrienden en kennissen mede, ie
dereen is welkom. 

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 Coster, 
Nmoofse steenweg 3 of voor drin
gende gevallen op afspraak tel 
21.28.94. 

Voordrachtavond. 
Wij vernemen dat, op initiatief 

van het Davidsfonds-Dilbeek, 
maandag a.s., 12 april te 20 uur, 
in de zaal van het St. Lutgardisin-
sti tuut, Spanjeberg Marktplein, 
een voordracht plaats vindt met 
als onderwerp « de Vlaamse be
weging nu » gegeven door dhr Dr. 
M, Van Haegendoren. 

Alle VU-leden, simpatisanten en 
kennissen worden hiermede opge
roepen om deze zeer interessante 
voordracht bij te wonen. Gezien 
de persoonlijkheid ' van de voor-
drachtgever en de aard van het 
onderwerp wordt een boeiende 
avond gewaarborgd. 

Deelname in de onkosten 10 fr. 

MACHELEN 

De Volksunie, afdeling Machelen 
richt haa r jaarlijks bal in op za
terdag 24 april a.s. te 21 uur, i n d e 
zaal «Egmont» , Dorpstraat . Warm 
aanbevolen. 

NATIONAAL PROPAGANDAKOMITEE 
Sekretariaat : J . Van Rijswijcklaan 62, Antwerpen, tel 03-

38.91.24. f . i . 

Op het sekretariaat is de sillabus, uitgewerkt door T. Vah 
Overstraeten en E. Slosse, over de komende wetgevende verkie-
zingen te verkrijgen tegen 20 fr. Stuur ons zo spoedig mogelijk 
in een gesloten omslag een briefje van 20 fr samen met uw 
adres. 

De sUiaous, die onontbeerlijk is voor iedere groede propa
gandist, bevat drie delen : cijfermateriaa,l, ©en 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 aan die 
Men voorbije jaren. 

Wie bescliikt over fotomateriaal, dokumentatie of andere 
gegevens die in dit boek kunnen verwerkt worden, late het 
ons geworden 

Te s turen naar : Rudi Degryse, J, Van Rijswijcklaan 62, 
Antwerpen. 

LIMBURG 
MAASEIK 
Ledenvergadering. 

Maandag 12 april om 20 uur 
zal in café « De Beurs », Markt, 
een algemene ledenvergadering 
plaats hebben. Vooral zal het erom 
gaan de propagandawerking te 
regelen. Iedereen weze dan ook op 
post! 
Coppieters. 

Donderdag n a Pasen, 22 april, 
komt M. Coppieters naa r Maaseik 
spreken in saai « Aurora », Ei
kerpoort. Wij rekenen erop da t 
deze unieke avond een bruisende 
atmosfeer zal kennen. 

Houdt deze dag vrij en spreekt 
nu reeds af met vrienden en ken
nissen. 
Sociaal dienstbetoon. 

Personen die moeilijkheden heb
ben i.v.m. hun pensioen of ande
re sociale en fiscale problemen 
kunnen gratis beroep doen op on
ze gespecializeerde medewerker, 
de heer Hardy. Zitdagen 1ste en 
3de woensdag (marktdag) der 
maand van 11 tot 12 uur v.m. in 
café Jef Sniekers, Bosstraat, 
Maaseik. 
Financiële mobilizatie. 

Kalken, plakken, benzine, re-
klameborden, pamfletten en bros-
jures, drukken en verzenden vra-
ggn enorme inspanningen maar 
ook veel geld. Stort vandaag nog 
uw bijdrage voor he t verkiezings
fonds op postrekening 9291.78 van 
P. Van Venckenray, Bosstraat 16, 
Maaseik. 

OOST-VLAANDEREN 

DENDERLEEUW 
Onder grote belangstelling had 

de plechtige Eucharistieviering 
plaats ter ere van Meester Emiel 
HuUebroeck. Een afvaardiging van 
de plaatselijke afdeling was met 
vaandel tegenwoordig. Ook in 
naam der afdeling werd een 
prachtige bloemenkrans neerge
legd. I n meester Emiel HuUe
broeck verliest de Volksunie van 
Denderleeuw een trouwe vriend. 

Wie een doodsprentje wenst met 
foto van de meester wende zich 
tot W. De Metsenaere, Sports traat 
2. 
Meeting. 

Woensdag 21 april te 20 uur 
grote Volksunie-meeting in het lo
kaal « De Klok », Dorp 

Sprekers : volksvertegenwoordi
ger Van Leemputten en Toon Van 
Overitraeten, algemeen propagan
daleider. 

GENT-EEKLO 
Kolportages. 

Onze werftocht op 4.4.1965 te 

m-A^ 

Dicpestr 'dot «»4'Xtel : 32.44.30) 

A N T W E R P E N 
A l l e kwu l i te i tsspee lgoed 

SpeHcn voor g r o o t en k le in 

ALLES VOOR 
MODELBOUW 

Dinky - Gorgi - Match Box 
Lego • Siol iet - Matador 
J u m b o Airfix • Schi ldpad 

enz. enz. enz. 

Gent Is Uitgegroeid tot een succes. 
Een 1.000-tai nummers van de 
Volksunie werden versjs-eid t«--
Wijl in he t cen t ram een 250-tal 
nummers werden verkocht. Gedu
rende de kolportage werden even
eens een 2.000 pamfletten ver
spreid waarop de verruiming te 
Gent stond vermeld en eveneens 
de da tum van de openingsmeeting 
In de Roeland. De algemene 
Volksunieatmosfeer werd op die 
zondagmorgen verzorgd door een 
3-tai radiowagens die in alle stra
ten van de stad de Volksunieidee 
luidop hebben verkondigd. Veel 
simpatiebetuigingen en hier en 
daa r financiële steun verzekeren 
he t succes voor de komende par
lementaire verkiezingen op 23 mei 
a.s. 

Onze volgende kolportage vindt 
plaats op zaterdag 10.4.1965 in het 
Gentse stadscentrum. ' Wij verza
melen om 3 uur aan de Roeland. 
Wij doen nogmaals e?n dringende 
oproep tot alle bereidwilligen om 
a a n deze zeer belangrijke kolpor-
tage deel te nemen. 

Financiële mobilisatie. 
Het inhalen van steun om de 

kas van de parlementaire verkie
zingen te spijzen verloopt in Gent 
Op een bevredigende wijze. Nog 
een kleine inspanning en alles 
komt voor mekaar . Langs deze 
weg willen wij echter onze propa
gandist Stefaan De Zitter harte
lijk feliciteren voor he t prachtige 
werk geleverd gedurende de kol
portages en de steuninzameling. 

Op zijn eentje verzamelde hij 
reeds de som van 10.000 fr. en dit 
met s teunkaarten van 50 en 100 fr. 
Wie doet hem na? 

IDDERGEM 

Door de afdeling T?Velle wordt 
er in de zaal « Riva » op vrijdag 
30 april te 21 uur een Vlaa,mse 
Mei-avond ingericht. 

Het uitstekend « Eddy's Six 
Band » orkest zal er spelen voor 
jong en oud. 

De opbrengst van deze avond 
gaat integraal naar de arr. kas. 

De afdelingen uit he t aiT. Aalst 
worden dan ook vei zocht hun 
beste beentje voor te zetten tot 
welltikken van deze inrichting. 

Dus, op vrijdag 30 april allen 
naa r Iddergeml 

WEST-YLAANDEREN 

BRUGGE 
Verkiezingsfonds! 

Wij brengen onze leden, abon-
nenten, enz. ter kennis dat een 
gevolmachtigd afgevaardigde zich 
ten hunne huize zal aanbieden 
om tegen kwijtschi-ift hun bijdra
ge voor ons verkiezingsfonds op 
te halen. Wij doen dan ook een 
dringend beroep op allen om de 
nodige schikkingen te treffen 
(verwittigen van echtgenote ot 
andere huisgenoten), opdat onze 
betreffende afgevaardigde zich 
slechts eenmaal zou dienen aan 
te bieden, -dit teneinde geen nut
teloze tijd te verliezen! Gezien 
de belangrijkheid der e.k. wetge
vende verkiezingen, hopen wij 
dan ook op uw toewijding en wel
willendheid! Dank bij voorbaat! 

DIKSMUIDE 
Werftochten. 

Zaterdag 10 april ; Vladslo en 
Beerst. 
Kongres. 

Ter gelegenheid van het Volks-
uniekongres te Brussel wordt een 
autobus ingelegd. 

Vertrek : De Panne 11 uur 45; 
Adinkerke 12 uur; Veui-ne 12 uur 
10; Diksmuide 12 uur 30; Koeke-
lare 12 uur 45; Ichtegem 13 uur. 

De ingeschrevenen van Koksij-
de stappen op te Veurne op de 
markt . 
Vergadering : afdeling Diksmuide. 

Zaterdag 10 april vindt in het 
Vlaams Huis te Diksmuide een 
belangrijke vergadering plaats voor 
al de leden van de afdeling even
als de leden der kern Woumen-
Merkem 

Doel dezer vergadering is het 
mobiliseren van alle beschikbare 
leden voor de komende kiessstrijd. 

Vormen van een werkgroep. 
Ook degenen die hun lidkaart 

nog niet bezitten kunnen zich op 
deze vergadering in regel stellen 
Bal. 

Ter gelegenheid van de paas
dagen vinden in het Vlaams huls 
te Diksmuide 2 bals plaats. 

Zondag 18 april vanaf 19 uur 
met he t kwintet WilUy Roland. 

Maandag 19 april vanaf 18 uur 
met de Sea Siders met de zanger 
Eddy Clark. 

Inkom telkens 20 fr. 

IZEGEM 

In het gezin van de plaatselijke 
propagandaleider Etienne Duydt 
werd een derde kindje geboren 
da t onder de n a a m Stefaan werd 
gekerstend. 

Onze hai-telijke gelukwensen. 
Verkiezingen. 

De verkiezingen Staan voor de 
deur. Jonge of oudere lieden die 
aktief wensen mede te werken a a n 
onze propaganda en hun vrije 
tijd willen ten dienste stellen 
van de Vlaams-Nationale gedach
te kunnen zich melden bij g©. 
meenteraadslid Bernard Depoor-
t | r , Haaipanderstraat 3, Izegem 
Of Kristiaan Dumoulin, Krekel
s t raat 221, Isegem. 

ROESELARE 
Gemeenteraadszitting. 

De derde gemeenteraa,dszitting 
IS achter de rug. Het werd een 
marathonzit t ing met nachtelijke 
extra-time. 

De Volksunie heeft gans de 
raadszitting beheerst met haar 
tussenkomsten. 

De bespreking van het regle
ment van inwendige orde duurde 
mesr dan een uur en Mik Baby-
Ion had reeds meer dan 26 m^al 
het woord gevraagd en gekregen. 

De eerste vinnige diskussie 
werd uitgelokt door vriend Roger 
Slosse, bij de beslissing dat het 
publiek niet in het bezit mag zijn 
van opnametoestellen. 

Bij de bespreking van de stads
begroting vroeg Mik Babyion t». 
rug het woord. 

Hij behandelde uitvoerig het 
s tandpunt van de Volksunie en 
wees ondermeer op het nijpend 
probleem van het woningtekort en 
het feit da t Roeselare de triestige 
faam geniet, over de duurste gron
den van de provincie te beschik
ken. 

Verder het stokpaardje van de 
VU : de bouw van een kuituur-
centrum, de veel te ongeordende 
bouw, meer aandacht voor jeugd-
en familiepolitiek, versoepeling 
van het politie-uur. 
Baby Ion vroeg ook om steeds een' 
schepene op het stadhuis, ter be
schikking van de bevolking te 
hebben. 

Later op de avond deed hi j 
ook nog een beroep op het Sche-
penkollege om het bestaande kul-
tuurkomitee op ruimere basis uit 
te breiden en te depolitiseren. 

Zeer dringend gevraagd : ge
schikte betrekking voor jong 
landbouwingenieur die gevaar 
loopt zijn plaats te verliezen, 
omwille van kandidatuur op 
Vü-Kjst. Schrijven redaktle. 

POPERINGE 
Overlijden, 

Op donderdag 1 april kwam ons 
bestuurslid Norbert Vandenbei^he 
door een smartelijk autoK)ngeval 
om he t leven. 25 j aa r oud, waa 
Norbert een onzer meest bewuste 
en strijdvaardigste arbeiders voor 
de Vlaamse zaak. Altijd en over
al stond hij paraa t wanneer he t 
om de Volksunie ging. Hij was 
een toonbeeld voor vele anderen 
die steeds aan de kan t van de 
Weg staan. Zijn heengaan bete
kent dan ook een groot verlies 
voor de Volksunie te Poperinge. 

Aan mevrouw Vandenberghe en 
zoontje Koenraad, alsmede a a n 
de ganse familie, biedt de Volks
unie de betuiging van haar op
rechte gevoelens van deelneming 
in het zware leed. 
Verkiezingskongres. 

Alle mili tanten en kaderleden 
worden vriendelijk verzocht deel 
te nemen aan- he t Volksuniever-
kiezingskongres da t plaats vindt 
op zondag 11 april te Brussel om 
15 uur. Wij rijden er naartoe per 
auto en vormen karavaan samen 
met het arrondissement Kortrijk. 

Belangstellenden geven hun 
naam op bij : Rik Sohiei-, Werf-
s t raat 14b, Poperinge. 

zoekertjes 
Wie kan een beproefd -Vlaams 

gezin van 2 personen helpen aan 
een boerenhuisje van 3 a 4 plaat
sen met een weinig hof of boom
gaard, liefst omgeving Oudenaar
de - Ronse of Gent - Oudenaai-de. 
Matige prijs a.u.b. Sclii-ijven bu
reel blad V.D.B. 

Jonge moeder zoekt thuiswerk: 
bezit een schrijfmach., daarbij 
een schoon handschrift; kan on-
bei-ispelijk Nederlands en goed 
rekenen. Zou ook kunnen helpen 
bij opzoekingen en statistieken. 
Schrijven letters BV, bureel blad. 
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ANTWE&rEÜ 
De jaarlijkse dr, Al©ast Borms-

toerdenking heeft di t jaar plaats, 
Kuargen 11 april 

Om l lu . H. Mis bij de paters 
CajaucijEEu aan de Osseamaxkt, 
mei kanselrede door Dom Alb^tus 
PJl O. S. B. 

Om 12 u.30 teorte jDieclitigbeid 
op het Kerkhof te Merksem, met 
bloemeii'h'nlde. 

Zang door gemengd koor Pideli-. 
tas. gelegenheidstoespraak door 
V.T.B. - V.A.B.- voorzitter drs. Jo
zef Van Overstraeten. 
Aulofcaravaan naar Brnssel. 

Het arrondissement Antwej-pen 
gaat op zondag 11 april 196-5 naar 
he t verkieTingskongres te Brussel. 

Bijeenltomst t e 13 uur aan de 
Plantin en Moretüslei Antwerpen 
(ter hoogte van de gemeentestr.). 

BERCHEM 
Vei-kieEingsbal op zaterdag 1 

me: 1965 te 20 uur 30 in feestzaal 
Kuheais, Stat iestraat 175, te Ber-
«hem. 

Dansorkest J a n Daens. 
Inkom : 20 fr. 
Algemene leden- en simpati-

eantenvergadering van de afdeling 
Berchem. op donderdag 29 april 
1965. te 20 uiir 15 in "ïeestzaal Ru
bens. Statiestraat 175 te Berchem. 

Wij doen een dringende oproep 
opdat al onze wienden die kunnen 
en willen medehelpen aan de ver-
kJezmgsstrijd zeker zouden aan
wezig zijn. 

DeU&NE 
Blijde gebeurtenis. 

Het bestuur van de afdeling 
Deurne heeft het grote genoegen 
ü Ae geboorte aaji te kondigen 
vBn een aooatje Harald in he t ge
zin van onze dinajnischs voorzit
ter Ml' Doevenspeck. 

Wij bieden onze voorzitter en 
zyn echtgenote onze hartelijke ge-
lukwensen aan. 
Vergadering. 

Onze maandelijkse vergadering 
zal plaats grijpen <^ 12 april 
1965 om 20 tiiff 30. Ze zal gehou
den worden in het lokaal Plaza, 
hoek GalllfOTtled en De Mcnterey-
s t raat te Deurne ( O . 

AUe medewerko-s worden ver
zocht ter plaatse te zijn. 
Kiessirlid. 

Zoals de meesten onder U heb
ben kunnen zien is de Volksunie 
Deurne begonnen met de kles-
strijd. De voornaamste wegen 
werden reeds versierd. Het eerste 
kiespamflet werd gebust. E!r wer
den reeds ongeveer 500 simpati-
santen bezocht voor de financiële 
motHlisatie. 

Tot nu toe werden er echter al
leen maar voorhoedegevechten ge
leverd Wij sparen voorlopig onze 
miumtie nog een beetje tot de 
strijd in volle hevigheid losbaret. 
Dat deze strijd te Deurne hevig 
aal zijn zal wel door niemand be-
twj.tfeld worden. 

Wij doen een oproep tot fflize 
simpatisanten die ons willen hel
pen in het voeren van onze pro
paganda. Indien D wenst mede te 
werken aan een der volgende ak-
taes dient U dringend uw n a a m 
op te geven aan het sekretariaat : 
Hilven, Oen. Slingeneyerlaaa 117, 
Deurne. — Pamflettenaktie — Ak-
ties In groepsverband — Autc^a-
ravaan — Kolportages (verkoop 
van het blad van deur tot deur) 
— ChauffeiM'S voor mierowagen — 
Sprekers voor mierowagen — Per
soonlijke propaganda (affiche aan 
venster) enz. 

Wij danken hier de simpatisan-
ten die reeds bezocht werden voor 
Bteun. De resultaten van de ge
meenteverkiezing, die nochtans 
schitterend waren, worden ver 
overtroffen. Slechts op twee plaat
sen (van de 500) hebben We tot 
nu niets ontvangen. 

Wij hopen dat de simpatlsanten 
die nog niet bezocht werden ons 
op dezelfde prachtige manier zul
len steunen. 

HOVE 
I n het kader van een voor

drachtencyclus over de « Vlaams-
Waalse verhoudingen » verdedig
de meester Hugo Schiltz het 
Volksunie-standpimt op een wer
kelijk meesterlijke wijze voor een 
aandachtig publiek dat zeer tal
rijk was opgekomen en het Rei-
naertlokaal volledig vulde. 

Eens te meer werd het bewijs 

gelevK-d dat er in ruime Vlaamse 
kringen een levendige belangstel
ling bestaat voor de Volfcsunie-
aktiviteiten en dat in het voai'uit-
zicht van de wetgevende verkiezin
gen aller ogen op de Volksunie 
gericht zijn. 

In het debat . na zijn degelijke 
en realistische uiteenzetting zette 
meester Schiltz, daar waai- nodig, 
de puntjes op de i en het was hem 
niet moeilijk om met brio enfee'e 
argumenten van Manu Ruys te 
antzenuwen en te weerleggen. 

Miet vertegenwoordigers als ad-
vokaat Hugo Schiltz gaat de 
Volksunie triomfen tegemoet! 

Vorige zondag werd de nieuwe 
burgemeester .los Gui ingehaald 
te Kessel. In een geest van sa^ 
menwerking voor het algemeen 
belang nam de Vü afdeling Kes
sel. actief deel aan deze feestelijk
heden, onde r . leiding van de ge
meenteraadsleden Deipos en Van 
de Ven. 

Deze pos'tieve geest van samen
werking zal nochtans niet beletten 
da t de Vlaams-nationale groep 
baar oppositietaak zal behartigen. 

LIER 
Giote volksvergadering onder 

he t motto « ge.-n grendelgrond-
wet ». 

Sprekers ; Drs. IVIaurits Cqppie-
ters, VU-kopman te Sint Nilclaas. 
algemeen voorzitter Frans Van 
der Eist. Lic. Walter Luyten. arr . 
sekretaris. 

Deze meeting vindt plaats in de 
stadsschouwburg Vredebei'g, Vre-
debergstraat. 

Begm : 20 uur 15. 

BRABANT 

LIEDEKERKE 
De begrafenis van Meester Em. 

HuUebroeck te LAedekerke, op 25 
maart , was voor het « grote » blad 
« Het Volk », nog eens een gele
genheid om zich langs zijn klein
ste kan t te tonen. 

De ^>eciale verslaggever van de
ze kran t vond. inderdaad het mid
del om onder de aanwezige perso
naliteiten, van wie hij de namen 
opsomde, Meester Fr. Van der Eist 
niet op te merken. Bovendien 
« vergat » hij op de Ujst van kran-
^len en bloemstukken deze te ver
melden die werd geschonken door 
de Volksunie-Liedekerke, alhoewel 
d«te zich heel vooraan en als he t 
ware op een ereplaats bevond! 

Misschien (?) werd dit alles wel 
opg-emerkt, maar geraakte het 
niet voorbij de « Schildwacht ». 
Pensenkermns. 

Op de uitgebreide bestuursvei'-
gadering van zondag 28 dezer 
werd beslist dat wi] onze jaarlijke 
« pensenkennis » zullen houden op 
zaterdag 24 april in ons gewoon 
lokaal. ' 

Wij houden van nu af die avond 
reeds vn j , want het wordt een 
echt verbroederingsfeest op slechts 
enkele weken van de grote verkie
zingen, waarvan de uitslag nu 
meer dan ooit tevoren belangrijk 
zal zijn. 

Nadere gegevens wcsrdeai bijtijds 
medegedeeld. 

MEI SE 
De kantonale voorlichingsver-

gadering van 3 april voor leden en 
sympatisanten kende een buiten
gewoon succes. 

Een BOtal aanwezigen werden 
eei'st toegesproken door dhr. F. De 
Blieck, kantonaal afgevaardigde, 
waarna dhr. Van Overstraeten een 
zakelijke uiteenzetting gaf over 
de gebeurtenissen rond de fraot-
vorming in Brabant. 

Dhr. Pr. Vanden Brande behan
delde vervolgens beknopt de no
den der landbouwers. Nadien 
toonde dokter Vic Anciatix in een 
gloedvol betoog de noodzaak aan 
van een Vlaams-nationale partij 
en vroeg hij de aanwezigen zach 
gedurende de enkele weken voor 
de verkiezingen totaal in te zetten 
om te beletten da t de grendel
grondwet ooit zou worda i goedge
keurd. 

Ook de omhaling boekte een 
meer dan schitterend resultaat : 
3256 fr. wierden bijeengebracht. 
Hierva,n weiden 2000 fr, overhan
digd aan een glundarende A. Van 
Malderen voor bet noodfonds 
Brussel, 

Als het zo verdei' gaat, zorgt ook 
het kanton Wolvertem ervoor dat 

een tweede kamerzetel in ons be
reik ligt. 

WEMMEL 
Vrijdag 30 april te 20 uur in de 

zaal « O n t r u m », Merdhtemsestw. 
87 ( o p 5 minmten van het t ram

sta t ion ) te Wemmel : grote volks
ering, 

r s : Mr, Fr. Van der Eist, 
dr. Vic Andaaitx, A Van Malderen, 

Allen daarheen. Breng vriesciden 
en bekenden mee ! 

LiMBUKG 

LIMBURG 
As tok ara vaan. 

De aj!ii'liak«j;'a.vaan welke in het 
vorige nummer werd aangekon
digd, zal niet plaats vinden oP 10 
april, maar op 2iaterdag 24 april. 
Mogen wij dus alle leden en sim-
pati?,anten verzoeken zich voor 
deze datum vrij te houden Alle 
vei'dere :nliclit-:ngen zullen hier
over binnenkort verschijnen. 

NËEROETEBEN 
In het vooruitzicht van de ver-

kiezingstrijd die in het kanton 
Maaseik zal gevoerd worden werd 
er in onze afdeling nog krachti
ger gewerkt dan voorheen. Naast 
regelmatige kolportages waren er 
ook « kalk » « plak » en « bor
den » akties die een zeer gunstige 
kommentaar verwekten. 

Tevens zal deze week een nieu
we kantonale vergadering gehou
den worden met sympathizanten 
om de meest soliede lijst voor de 
provaicie samen te stellen. 

Langs deze weg doen wij een 
oproep onze afdeling moreel en fi-
nantieel te steunen a,s. Zondag 11 
april vragen wij aan ieder propa
gandist mee te doen aan de Col
portage in al onze gemeenten. Ze 
worden algiehaald rond 8 uur. 

OOST-VLAANDEREN 

ASSEBROEK 
Op zondag 28 maar t H. werd te 

Assebioek door een ploeg van 20 
vui'ige verkopers op minder dan 2 
uui- gans de beschikbare vooiTaad 
(250 ni's) verkocht. Eens te meer 
een bewijs dat de bevolKUiig r i jp 
is voor de Volk,sunie! 

AALST 
r. 'namöcle moMBsatie. 

Siutu ons diingend u» bij-
ge vom- de stnjd Wij a jn -g.ea 
parti j van mUionairs en wij Kun
nen met gaan putten in de kas
sen van grote sociale organiza-
ties 

ü kunt storten op .x;r nr 398.60 
van de Kredietbank Aalsi. met 
vermeldmg : voor rek -ning 15 900 
van het Pmanciee. Kom i tee Ai'-
rondiÈsement Aalst 

Kleinere bijdragen m gesloten 
ODSlag Mjn welKom bi,i de sekre
taris van de werkgroep financie.s, 
A. Van der Burght Geeraards-
bergsesteenweg 2. Ei-embodagem-
Ter od?n 

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

GK.NT 

&aA. 
Groot propagandisten^bal inge

richt door provinciaal komitee 
Oopt-Vla anderen, op -vjijdag 30 
april a.s. m zaal Riva te Deurle. 
Inkom 20 fr. 
Dienstbetoon. 

Ons gemeenteraadsled G. De 
Roo begint met een maandelijkse 
zitdag voor dienstbetoon. Eerste 
zitdag woensdag 7 april om 20 uur 
in de bovenzaal van huis « Roe
land » te Gent. 

Toon spreekt. 
Toon van Overstraeten, redak-

tiesekretaris van de Volksunie 
komt op donderdag 22 april te 20 
uur spreken in het « Berkenhof » 
te Merelbeke. Na de bomvolle zaal 
voor Dis M. Coppieters, verwach
ten wij U ook deze keer allemaal. 

WEST-VLAANDEREN 

BLANKENBERGE 

Op 27 maar t U. rukte een ploeg 
bestuursleden uit om de financiële 
mobilisatie te verzorgen; deze eer
ste reeks bezoeken bracht de som 
van 3.600 fr. op. Het plaatselijk 
bestuur dankt de vrijgevigen en 
kondigt een nieuwe reeks bezoe
ken aan 

Om te Blankenberge de reis 
naar het VU-kongres mee Le ma
ken, neme men kontakt met sekr. 
Julien Van Parijs, lepers t raat 7, 
Blankenberge. 

ST. MICHIELS 

Onder leiding van gemeente
raadslid J a n Fraipont tro.-t op zon
dag 28 maar t 11. een VU-vertegen-
woordlging naar de anti-atoom-

DEZE WEEK OP UW SCHERM 
ZONDAG 

H.00 : H Mis — 15.00 : De Flint-
stones (76e afl ) —- 15.'̂ 5 ; De 
trouwe Lassie (7e afl.) — Tussen 
15.50 en 17.20. Afwisselend : Boe-
meense rapsodie. Zang, dans en 
mmzael: liut Boemenië en Wielren
nen. Bechtstreekse reportage van 
de iBatSjte kilometeiï. en de aan
komst vaji de wielei-wed6>tri.7d 
Piinitb-BoubaiK — la.'^i : Si*rlui t -
slagén — 1,6 <iO . Kiem. ü e m i leu-
tcrtiie — IS.aO : TJenCTBliow — 
19.S9 : Weeo-toer-ic-tot — a)'00 ; TV-
n:euws — aO 1.5 
20*5 : Spec 
(Le Présidrn, 
van Heni-i 'Vt-i 
pn SBeo'naa'ia II .LJ 
bcn Vandaae 
Velden — 22 .15 

Sp' riwocsend — 
.(•siflent 
I- fi!m 
Gabia 

J_.J0 Dlapa-
Bf-niO! Van der 

IT-UJPllWb 

MAANDAG 
lfi.-3B : De avmwe Lassie (8c afl.) 

- 16.55 • "Een das met Zavata, 
tijaiofïpor '-k aan 
IsraSl — -'tje — 
19 jas : J ^draaga-
zine — it).2i TiLüi^iJi.iiiiicen — 
1S).S5 : IBe •Weermam — 30,00 : TV-
nteoMKS — 20,3© • OompTOs droom, 
spe'l oaar iSe mpvelle van I^odor M. 
DoKOoijewsifci - - 2210 ; In ae spiesel 
van de taaaciKt : 33e Wassende Maam. 
3e afl. : Diiizend-en-één-naEtot — 
22.40 : TV-nleuws 

DINSDAG 
16.30 : J3e trouwe Ijassie (9e afl.) — 
16.55 : Mai'oiko II _ 18 45 ; Telc-
ta;alle!B : Tlrans. '27e les : lies cha
teaux de la Loire — 19.00 : Zand-
mannetje — 19 05 : Tj:id voor -u — 
19.30 : Tekenlilms voor joiig en 
oud : De Flmtstones. 17e afl. : De 
grote dag — IB.55 : Hier spreekt 
men Nederlands — 19.59 : "Weerbe
richt — 20.00 : TV-nieuws — 20.25 : 
Bonanza — 21.16 : Panorama — 
22.00 : CSastprogrammia. De katho
lieke gedachte en actie — 22.30 ; 
ï V-nieu-ws. 

WOENSDAG 
15.00 : Televisum — 18.30 : De 
trouwe Lassie (10e all.) — 19 00 • 
Zanömannetie — l'S.OS : Richard 
LeeuwEtoart : De tarief (13e atl.) — 
19.30 : Evpj-maar is dood — 19.55 : 
De Weerman — 20.00 : TV-nieuws 

— 20.25 : Op de man af : Jef Cas-
siers, bekend als « Het Manneke » 
— 21.15 : Harlem sinsjs. Negro^api-
rituals en muziek — 21.35 : Pene
lope — 22.05 : Première — 22.30 : 
Zoeklicht — 22.50 : TV-nlenws. 

DONDERDAG 
16.30 : De trouwe Lassie ( l i e afl.) 
— 16.55 : Het levende woud — 
19.00 : Zandmanmet.le — 19.05 : 
De vi.if sleutels tot de schat : Wie 
Kal het halen ? (4e afl ) — 19.20 : 
Arena — 19.55 : Hier spreekt men 
Nederlands — 19.59 : Weerbericht 
— 2B.00 : TV-nieuws — 20.25 ; 
Deltawerken II. "Vanavond : X)e 
periode febi'uari 1964-iebruari 1965 
— 20.55 : Speelfilm : Nazarin, 
drama van Luis Bunuel — 22.25 : 
Krulsliederen van Jef Van Hoof — 
22.45 : TV-nieuwe. 

VRIJDAG 
16.30 : De trouwe Lassie (12e en 
laatste afl.) — 16.5S : EssTPte, o 
Egvpte, filmreportage — 18.45 : 
Teletaalles : Prans. 28e les : Soiave-
nir de la Loire — 19.00 : Zandman-
netje — 19.05 ; De wereld is klein. 
On' Safari : De leeuw, koning van 
de wildernis — 19.30 : Tienerklan
ken — IS.55 : De Weerman — 
20 00 : TV-nieuws — 20.25 : De 
moordenaar Gods, spel door Lode 
Cantens — 21.25 : Het kasteel van 
Westerlo — 21.55 ; TV-"nieuws — 
22.05 : De Messias, oratoriiam viBn 
Georg-Priedrlcb Handel. 

ZATERDAG 
10.00 : Jonger dan je denkt i — 
10.30 : Volteuniversiteit — Tussen 
15.30 en 17.10 : Afwisselend : 
Kunstrijden op liet Ijs en Wielren
nen. Rechtstreekse reportage van de 
laatste kilometers en de aankomst 
van de Bonde van Vlaandere>n - -
17.10 : Tienerklanken — 17.45 : 
Schooltelevisie — 18 55 : Zandman-
netje — 19.00 : Religieus program
ma Ijiaoeat, rooms-katholieke uit
zending — 19.30 ; De grote oorlog : 
leper — 18.55 : Hier spreekt men 
Nederlands ,— 19.59 : Weerbericht 
- 20.00 : TV-nleuws — 20.25 : De 
wijkagenten : De minzame wijk
agenten (17e afl ) — 20.50 : Budl 
Carrell-show — 21.25 : Echo — 
21 55 :Susf>ens : Kuiperij, politie
film naar een verhaal van Edgar 
Wallace — 22 50 : TV-nieuws. 

betoging t« Brussel. 
ZiUlag. 

Gemeenteraadslid J a n Fraipont 
houdt zitdag elke zaterdagnamid
dag van 14 tot 15 u. en dit bij h e m 
thuis, Leiselestraat 101. 
Bestwursverg^Miering: 

Het bestuur van de a id . St Mi-
chieis besliste een bizondere in
spanning te doen in verband met 
de Volksunie ' . propaganda biJ 
landbouwers en jongeren. Sek. Rilj 
Gevaert ( Dorpstraat 143 St Mi-
chiels I vraagt in dit verband se-
kretariaatshulp. 

TORHOUT, ZËDELGE.M (Kanton) 
JVlc-t medewerking van kanto-

riaaj gevolmachtigde Rik Deoan 
heeft een ploeg kaderleden in he t 
kanton Torlioui ver.schillende nieu» 
We kontakten gelegd in verband 
met kandidabnren vooi de as. ver
kiezingen. Het s taat al vast da t 
verschillende gemeenten van dit 
kanton op de kandidaten-lijsten 
goed zullen vei-tegenwoordigd zijn. 

TBEtT 
Op zaterdag 24 april wordt een 

autokaravaan ingericht die zal 
vertrekken op de markt te Tielt 
rond 13U.30 Onze stad wordt door
kruist ; tevens worden enkele om
liggende gemeenten bezocht 

Deze tocht moet uitgroeien tot 
een massale manifestatie ; daar
om rekenen we oP uw aanwezig
heid. 

VOOR 
KENNISMAKING. 
HUWELIJK 

Schrijl vandaag nOg om 
kosteloze brochure fo-
tolllsten en ledenlijsten 
In dagbladformaat met 
verschillende duizenden 
kennlszoekenden v a n 
beide geslachten naar : 

DE 
GELUKKIGE 
TOEKOMST 

Postbus 149 Gent; 
of naai 
Postbus 11 Deinze: 
of naar 
Postbus. 381 Antwerpen; 
of naar 
Postbus. 231, Brussel 1. 

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

Oproep v.d. VUM-Antwerpen. 
Benzlnesiag. 
Wie nelpi de VUM voor Het 
regelmatig vervoeren van de 
mUitanten tijdens de naciite-
lijke toctittn in de verkiezings
periode? Stort 100 fr. voor ben
zine op postre*. 868997 van 
Raedts. SC Matcheusstr. 45 Bor-
gerliout met vermeldine « kjea-
zineslag » Wij rekenen op u. 

Wim Maes 

ANTWERPEN 
Het aiTondissement Antwerpen 

Bette op vrijdag 19 maar t de kies-
propaganda in. 

Ondanks liet slechte weder ver
trok even na 20 irar op de Dage-
l 'aadplaats te Antwerpen een in
drukwekkende takkeloptot'ht in de 
richting van Berchem. 

Voorafgegaan door verscheidene 
afdelingsvlaggen en met aan het 
hoofd de VU-gemeenteraadsleden 
van Bei-chem,' tiok een zeer entoe-
eiaste menigte, onder het roepen 
van slogans en allerlei lieflijkhe-
den aan het adres van de Ber-
chemse burgemeester en handte-
keningverloochenaar Wouters en 
a j n beschermheer Jos Van Eyn-
de, door het centrum van Bei-
hem. 

Na deze zeer geslaagde optocht 
liep de feestzaal Rubens vol voor 
de slotmeeting. 

Arrondissementeel verarzitter dr. 
H. Goemans. gemeenteraadslid te 
Bei-chem, verwelkomde de talrijke 
aanwezigen en feficiteerde hen 
voor de entoesiaste optocht. 

Dr. Goemans herinnerde aan de 
triomfantelijke gemeenteraadsver
kiezingen te Berchem (20 % der 
Btemmen en 5 verkozenen) en aan 
de datai-opvolgende onderhandelin
gen voor de vorming vaji het sche
pencollege die Berchem en de 
Volkstmie gedurende meer dan 4 
maanden in de algemene belang
stelling plaatsten. 

Hij deed een oproep voor een 
nog gi'oter succes bij de parle
mentsverkiezingen. 

Na een korte tusseiikomst van 
volksvertegenwoordiger R. Mat-
theyssens die de aanwezigen even
eens' opriep voor een daverende 
kiesstrijd, werd het woord ver
leend aan de algemeen voorzitter 
van de Volksunie, volksvertegen
woordiger Prana Van der Eist. 

Na erop gewezen te hebben dat 
de gemeente Berchem werd uitge
kozen als s tar tplaats voor de kles-
propaganda in het arrondissement 
Antwerpen, wndat noen in Ber
chem toch van de ene verkiezing-
strijd overstapt in de andere, gaf 
de algemeen voorzitter een over
zicht van wat de CVP-BSP-rege-
r ing beloofde maar niet volbracht. 

Volksvertegenwoordiger Frans 
Van der EUst beh.andeide uitvoerig 
de aangekondigde grondwetsher
ziening en toonde eens te meer 
duidelijk aan dat de CVP. BSP en 
PVV de grondwet.sherzi-nina' en
kel gebruiken als een middel om 
de Vlamingen voor altijd als twee
derangsburgers te vernederen. 

Nadat men ons steeds heeft 
voorgehouden dat het bevolkings-
overwicht der Vlamingen het bes
te wapen was om hun rechten te 
veroveren, wil men dit overwicht 
thans voor altijd aan banden leg
gen. Indien de grondwetsherzie
ning er kooi* zoals de unitaiare 
part i jen het wensen, blijft er van 
de zetelaanpassing waarop de Vla
mingen zo lang hebtoen moeten 
wachten niets over dan een fop
speen. 

Met een daverende « Vlaamse 
Leeuw » werd deze zeer geslaag
de inaet van de kiespropaganda 
besloten. Het arrondissement Ant
werpen mag het beste verwachten 
voor de parlementsverkiezingen. 

BRABANT 

BRUSSEL 
Nu reeds is het in liet Brusselse 

duidelijk dat de komende verkie
zingen in het teken zuUen s taan 
van de tweestrijd Volksunie -frans-
feiljonisme. Op vele hoeken in het 
Brusselse, vooral a a n de belang
rijke verkeersaders, zijn de sporen 
van doeltreffende Volksunleplak-
tochten zichtbaar naas t plakbrie-
ven van ds PDF (Pfansklljons 
Duitenbezittend Pront) . 

Op de werkvergadering van 29 
maar t , waarop verantwoordelijken 
Bit alle Brusselse gemeenten aan
wezig waren, werd besloten da t 
naas t het verder veroveren van 

he t Brusselse straatbeeld met onze 
propaganda, vooral aandacht zal 
besteed worden aan het klaarkrij-
gen van zoveel mogelijk goede 
adressen op kleefzegef voor de 
verzending van propaganda langs 
de post. 

Wie deze werking financieell wil 
steunen, storte een zeer milde bij
drage op Prk 86.54.50 van Volks
unie Arrondissement Brussel — 
M. Lemonnierlaan 82, Bru.=sel 1. 
Zondag 11 april HaeUaart en 
Overijse. 

Vooraleer 's namiddags deel te 
nemen aan ons verkiezingskon-
gres, wordt nog 'n beroep gedaan 
op de propagandisten om op zon
dag 11 april bijeen te komen als 
volgt : te 8 uur 30 voor de KVS; 
te 8 mir 45 aan het Rond Punt 
(Wets t raa t ) ; te 9 uur te Hoei-
laar t (parkeerterrein aan de kerk) 
of te Overijse (kerk). 

Tweemaal reeds werden deze be
langrijke Vlaam.se voorposten 
met sukses door, onze werfploeg be-
zwcht; op zondag 11 apri l moet 
daar de kroon op ons werk. gezet 
worden. 

HOEILAART-OVERIJSE 
Op zondag 11 april komen deze 

gemeenten voor de derde maal 
aan de beurt om door onze werf
ploeg bezocht te worden. 

Onze propagandisten hebben 
beide gemeenten reeds in een 
flink Volksuniekleurtje gezet en ze 
rekenen dat vele medewerkers zul
len aanwezig zijn voor de werf-
tocht op volgende plaatsen • en 
uren : te 8 uur 30 aan de KVS 
(Lakenstraat- te 8 uur 45 aan het 
Rond Punt van de Wetstraat, te 9 
uur te Hoeilaart (parkeerterreinen 
aan de kerk) of te Overijse aan 
de kerk. 

Na de werftoeht bijeenkomst te 
13 uur 30 in de « Graaf vsn Eg-
mont » voor de deelnemers., die be
last zijn met de ordedienst op ons 
kongres. 

MEisae 
De reeks voorl ichtin^vergade-

rtngen werd in Meise flink voort
gezet op zaterdag j april. Er was 
een buitengewoon goede opkomst 
voor de spreekbeurten van T. van 
Overstraeten en dr V. Aneiaux en 
van de 3.700 frank steun, welke 
werd ingezameld, werd een flink 
bedrag afgegeven voor het arron
dissementeel veritïeziiigsfonds. 

VILVOORDE 
Nadat gedurende een vorige 

werftoeht een honderdtal bladen 
werden verkocht in de omgeving 
van het Station en de Leuvense-
straat , hebben onze propagandis
ten verleden zondag twee -volkswij
ken (Borcht en Par West) uitge
kamd en 137 bladen aan de m a n 
gebracht. Zoals gedurende de vo
rige werftochten werden zeer goe
de kontakten gelegd en ontvingen 
de deelnemers weer nuttige s teun 
voor het verkiezingsfonds. Ook in 
Vilvoorde wacht men vol spanning 
op de komende verkiezingen. 

(MM-YLAANDEREN 

AALST 
Vlaginhuldlging. 

Zondag 11 april zullen de 
« Priester Daensvrienden » hun 
vlag inhuldigen. Bijeenkomst aan 
ons lokaal « De IJzer », Vlaande-
renstraat , te 9 uur 30. Optocht 
met muziek van de « Priester 
Daensvrienden » uit Moeskroen 
door de stad en neerleggen van 
bloemen aan het Monument van 
Priester Daens aan de Werf; wij 
verwachten een talrijke opkom.st. 
Kolportageploeg. 

Vijftien man verkochten 328 
nummers in Velzeke. Strijpen « i 
Brwetegem (8..50(ï inwoners). 9 
m a n deelden pamfletten uit of 
verkondigden de VU-waarheid 
met 3 mikrowagens. 

Beze tocht naa r de streek van 
ortZe 2 parlementairen bracht op>-
nieuw het bewijs van hun s t e e ^ . 
gTO"i"nde- populariteit. 

a s . 11 april : laatste 
L Mcht naar Mere. 

Wij blijven diclit lüj hfliis om 
met de ganse ploeg im zo weinig 
mogelijk tijd de gaiEse gem-
uit te kammen, 's Namiddags 
ten We in:"-- "w het kogiüno 
met de aii n. 

Verzamei^ii ,j;n 8 trar 45 aan 
« De Vriendschap » of om 9 uur 
30 stipt aan de kerk van Mere. 

Wij verwachten voor deze laat
ste tocht een grote opkomst. 

HAALTERT-KERKSKEN 
In Haaltert werd de reeks 

plaatselijke meetings schitterend 

ingezet met 60 aanwezigen. 
Dr Van Leemputten en Toon 

Van Overstraeten waren op dreef 
alsof ze pas terugkwamen van een 
trainingskuur met Rik Van Looy. 

Een omhaling bracht 1716 fr. op 
terwijl Dr Van Leemputten nog 
'een toemaatje meekreeg van 
2.000 fr. voor het kiesfonds. 

Een schitterend gemiddelde. 
Geen teoretisch gepraat maar 

de tastbare trouw en de vrijgevig
heid van onze mensen aullen ons 
de overwinning bezorgen. 

MERELBEKE 
Bal. 

Op zaterdag 10 april te 20 uur 
30 speelt, de Waltraformatie van 
Stan Philips het fantastisch lente
bal van de Volksunie « Land van 
Rode ». 

Het gasthof « Oberbayem » te 
Scheldewindeke biedt alle dans
en feestlustigen een ideale gele
genheid tot vermaak. Wij ver
wachten U allen. 
Programma. 

Tijdens de werkvergadering van 
woensdag 31 maar t werd het pro
gramma voor de propaganda uit
gewerkt. Het derde nummer van 
het plaatselijk blad werd ver
stuurd en wij begroetten een af
vaardiging uit Melle. In deze ge
meente krijgen wij weldra de 
tweede afdeling uit het kanton. 
Een vergadering werd belegd op 
12 mei. datum waarop de afdeling 
zal opgericht worden. 
Werftoeht. 

Wij kolporteerden op zondag 4 
april te Ledeberg. Niet minder dan 
151 nummers werden verkocht 
wat een belofte inhoudt voor de 
toekomst. Wanneer ook hier een 
plaatselijke afdeling? 

I n april kolporteren wij te Des-
telbergen op 11-4; te Scheldewin
deke Oosterzele op 19-4 en te Gent
brugge op 25-4. Medewerkers ver
zamelen in Berkenhof, Bergstraat 
te Merelbefce, telkens te 9 uur. 
.Au t<ri(ara vanen. 

Inschrijvingen voor de autoka-
ravanen van 24-4 en 8-5 doorheen 
het distrikt Ledeberg kunnen ge
beuren bij : Dr Meysman, Kas
teelstraat, Melsen; K. van Dam
me, J a n Verhaegenwijk 36, Merel-
beke en P. De Pauw, G. Gezelle-
laan 38, Merelbeke. 
Meeting;. 

Na de bomvolle zaal voor Drs 
M. Coppieters, verwachten wij 
minstens evenveel belangstellen
den op 22 april te 20 uur voor een 
rede van Toon van Overstvaetenv 
redaktiesekretaris der VU. Naast 
hem verwachten wij Dr Leo Wou
ters. Houdt deze datum beslist 
vrij. 

Om het verkiezingsprc^ramma 
af te werken hebben wij ook fi-
nantiele htilp nodig. Steun ons 
door stort ing op pr 882728. Met al 
onze danfcl 

WEST-VLAANDEREN 
BBCGGE 
Naar het TU-kongres op zondag 
I t april a.s. 

t i l t het arr. Brugge zullen be-
stuuxs- en isaderleden, samen met 
dJe propagandisten, in groten ge-
talle aan het verkiezingskongres 
deel nemen 

De, tocht naar Brussel wordt, 
teneij tegenbericht, gekoppeld a a n 
een grote kolporage in het kanton 
Torliout. 

De voorlopige reiswijzer van de 
autobus — autokaravaan is daii 
ook als volgt samengesteld : 
— vertrek uit Knokke t e 8 iwr 30 
CVlaams Huis), inschrijven hij Raf 
Declercq, Lippenslaan 159, tel. 
626.77; 
— vei-trek uit Zeebrugge, a a n de 
kerk,, te 8 imr 45, inschrijven bij 
Luc Minsaer, Geniiastraat 17; 
— vei-trek Wk Blanfcenberg«, ssa-
tion, te 9 miiur, inschrijven bij Jlt-
lien Van Parijs, leperstraat T, 
— vertrek voor Brugge en rand
gemeenten te 9 rair 15, t Zand, 
insclmijven bij bestuursleden dïe 
doorgeven aan Guido Van Tn, Pre-
dikherenrei 2»; tel. 375.99'; 
— aankoms-t te Tochout om 19 uur, 
alwaar kolportage en middagmaal, 
vertrek uit Torhout voor Bru-ssel 
te IS uur (Burgplein). 

Eenheidsprijs : 50 fr. 
Oprichting Volksunie-jongeren. 

De kaderleden die op de sarnen-
omst van vrijdag 26 maar t aan

wezig waren, mochten reeds on
dervinden da t de VU-jongeren zich 
in het arr. Brugge-Torhout duch
tig zullen weren. 

De stichtingsvergadering van de 
VUJ werd inmiddels op 31 maar t 
11. door een jongeren-meeting ge
volgd. Het bestmur ziet er Kit als 
volgt : voorzitter Huk Decan, Toj> 
hout ; o-voorzitter Willy Ackx, 
Brugge; sekret. Lieven Simoeps, 
Polderhoeklaan 29, St. Kruis. Aan

melding op dit adres of in looitel 
« Rubens », Pliilipstocksti. 3. 
Brugge, 
De potitieke paitiijen en de SFOiaa-
wetsherzïening. • 

Op vrijdag 23 april a.s. te 20 
uur worden in de -zaal Rubens, 
Philipstockstr. 9, Brugge, op ini
tiatief van de VVB-arr Brugge 
vertegenwoordigers van de ver
schillende pollitieke partijen aan 
de tand gevoeld. Iedereen welkom! 

Het bestuur van de 'VU-arr 
Brugge-Torhout heeft een peiscKiD 
bereid gevonden om gedurende de 
maanden april en mei huisbezoe
ken te brengen in verband met de 
financiële mobilisatie. Mogen '''ij 
U vragen, niet alleen item gast
vrij te ontvangen., maar ook 
adressen van andere families klaar 
te leggen. 

SCHUIMRUBBER.UATBASSEN 

met 
Gebrevet e e r d e 
b e^ek k i n g»:|>»gen 

RESSÜ'RTMATRASS.E;« 
(Brevet • 52<W») 
met 
Gebreve tee rde karkas.sen 
(Brevet - 5<127fe7) 

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

Indien ü geen verkoper 
in uw omt rek ken t s tuu r 
ons een kaar t j e en w e 
zenden U he t a d r e s v a a 
de d ich t s bijgelegen ver
koper S ta r Zele. \ 

D O R T M U N D E R 
T h i e r b r a u h o f I 
te Leuven 

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

D O R T M U N D E R 
T h i e r b r a u h o f II 
Gro«npIaa*s 33 t e A n t w e r p » » 

p r i m a fcoud buffet. 
Open dag en nach t . 
Zalen voor vwgades ingem, 
enz. 
Van nu af Staf Wcraiters 
aan de t a p k r a a n . 

D O R T - B I E R K E L D E R 
Opde Markt 22 Leuven . 

Schoons te b i e rkeMer 
van het land. 

Niet vergeten da t men iw 
d e d r i e lokalen de echte 
DortHiscnder T h i e r b r a u 
d r i n k t met de 2 Hert jes . 

DORT THIERBRAUHOF I I I 
l angs au tosne lweg A a t w e r -
pen-Aken, Tessender lo . ' 

DORT THIERBRAUHOF IV 
Autosne lweg Aalst, 

Café-rest . (lOÖO" pl.> 
Ru ime pa rkeerge legenhe id 

Aanbevolen 
Huizen 

H E R B E R G E N 

Bezoek het n Vee huis " 
te St-AMA-VDS a d S«hcWe 

Mosselen - Paaajag 
Uitbater Jan Brusmans 

Geniet van de lekkere 
koffie « De Olifant » 
h l h e t V ï a a m s R m s 

« PETER BEN JÏT , 
Franrijklei 8. Antwerpen 

Op doorreis te Aalst be
zoek het Vlaams Hais 
DE VR5ENDSCHAP 

Kerkstraat 9 
(bij de Grote Markt) 

Bar - Bowl mg - Biiiftet 
O O S i H > E K . 

Oosthoelcatrajat 17 
KNOKKE - Teil s a s i l 

VLAAJV'S HUIS 
IJzerlaan 82 Tel > 051) 50749 

DIKSMUIFE 
Uitbater Leo Vreese 

Feestzaal voor groep.€n 

ELEC. APPAR. 

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

bandopnemerg .. 
37.92.57 ELAGRO 38-74.68 
De Damhouderstr 23. Ant. 

BOUWEN - WONEN 

De specralist der 
standaarddeuren 

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

Plastic vloer en trapbedek-
kingen. Dellflex - Tapiflex 
enz. Inliclitingen : 
Claessens-Corneüs Sehut-
str. 18, Deurne T. 36aa.l2 

Voor uvr modern interieur 
EURO-DOMI 

Kruidtuinlaan 6, Brussel 
met Geschenkea-kelder 

Bouw-, veranderings- en 
herstellingswerken 
S E G E R S Adr iaan 

Steynstraat 187 
Hoboken - TeL (03) 37.43.81 

BOEKEN - TIJDSCHR. 

Voor al OW Vlaamse lektuur 
EEN ADRES : 

Boek- en dagbladhandel 
Pau l B E Q U E T 

Nassaustraat 6, Antwerpen 

HOTEi. • RESTAURANT 

B«a»efc bet Pafottenland 
goede spijzen vindt U in 

afspanning 
« DE KROON » 

O.L.V.-Lombeek (054>3^«1 

(t V laams Hu i s » KnoUce 
Kamers - Ttó. pension -

gezellige sfeer 
Vermindering v. groepen. 
Elisabethl. 105. TeL G32-'ïtt 

Vlaams Huis Breogliel 
ée Smet de Naeyerlaan 141 

BLANKENBERGE 
Telefoon : (090)41637 

Vol. Pension - 3ö kamera 

UURWERK 

Zwitserse uurwerken 
bij meester uurwerkmaker 

SLAETS 
Devrai'terstr. 11, Oudergem 
T. 72.45.43. Terminus tr. 35 
10 % korting V. leden V-U-

http://Vlaam.se
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het bfussels taalrassisrtie 
Op de Brusselse polls van de drie traditionele partijen hebben de Brusselse 
franstallgen weer eens hun waar gezicht laten zien. Een taalrassistisch anti-
Vlaams gezicht. 

Minister Fayat, in de oaen ^ van de 
Brusselse B.S.P.-ers een flamingant - als 
privépersoon is hij dan ook - werd van 
de vijfde plaats voor de Kamer naar de 
negende plaats gepolld. Een andere Vla
ming, Geldof, die geruime tijd in de • 
Duitse concentratiekampen verbleef, in 
1961 twaalfde en laatste gekozene op de 
B.S.P.-lijst, verhuist naar de veertiende 
plaats waar hij onverkiesbaar is. De 
eerste Vlaming op de B.S.P.-kamerlij&t te 
Brussel wordt de beer Gelders, burge
meester te Vilvoorde. Hij krijgt de 6e 
(zesde I) plaats. Minister Vermeylen 
schuift van de tweede plaats voor de 
Senaat op naar de vijfde, de strijdplaats ! 
De franstalige Brusselaars beschouwen 
hem ook als een Vlaming ! 

Zo verstaat de Brusselse B.S.P het 
vreedzaam naast elkaar bestaan van 
yiamingen en franstaligen te Brussel. De 
(Vlamingen krijgen de 6e, de 9e en de 
14e plaats op de Kamer en geen enkele 
.verkiesbaar op de Senaat. 

En dit in een arrondissement waar 
ongeveer 50 t.h. op 1.400.000 inwoners 
oederlandstalig zijn. 

De P.V.V. heeft haar aantal verkies
bare kandidaten aangevuld met de radi-
kaal vlaamshatenden Evrard, Corbeau, 
Joseph Moreau de Melen en Snyers 
d'Attenhoven. 

De enige verkiesbare Vlaamse kandi-
daad, op de 8 of 9 kamerzetels die de 
P.V.V. kan halen, is de heer De Winter 

In de C.V.P. ging zelfs Gilson door als 
# vlaamsgezind » omdat hij als minister 
geen twintig randgemeenten overgeleverd 
heeft aan de Brusselse taalrassisten I Hij 
werd van de derde naar de dertiende 
plaats gepolld : een onverkiesbare plaats. 

Schildwacht (Karel van Cauwelaert) 
schreef daarover in « Het Volk » van 
woensdag 31 maart ; « Men moet zich te 
Brussel in de franskiljonse kringen geen 
begoochelingen maken • de Vlamingen 
van alle partijen voelen zich gekwetst 
en zullen uit die franskiljonse Onver
draagzaamheid zekere pevolgeti afleiden 
in de toekomst >. 

Senator Van Cauwelaert dreigt echter 
gemakkelijk en kalmeert helaas al te 
vlug, maar de Vlamingen zullen inder

daad hun besluiten daaruit trekken. 
Maar niet 'alleed de Vfemingen te B'rus'̂  
sel, ook de. Vlamingen in alle andere 
Vlaamse arroödfs^ementen. 

Op het jongste P.V.V.-kongres ander
zijds, heeft de heer Van Audenhove an
dermaal in zijn kaarten laten kijken door 
zijn verklaring over de < Taalvrijheid 
in volledige wederkerigheid », waarin 
hij vraagt m de « ontmoetingszone » 
faciliteiten toe te kennen aan de taalmin
derheden. Als doekje voor het bloe(Jen 
vraagt hij dan ook faciliteiten in 
Wallonië. 

Alle Vlamingen kennen dat 1 Vooraleer 
Hertoginnedal faciliteiten opdrong aan 
de zes Vlaa'mse randgemeenten, was er 
ook het plan om in drie Waalse gemeen
ten dezelfde tegemoetkomingen te ver
lenen aan de Vlamingen aldaar. De 
plaatselijke Waalse gemeenteraden zeg
den neen en het werd neen. Maar onder
tussen gingen door Hertoginnedal weer 
50.000 Vlamingen in zes randgemeenten, 
de weg naar de verfransing op. 

De P.V.V. heeft dus vlak voor de ver
kiezingen, andermaal haar voornemen 
bevestigd, een reeks randgemeenten méér 
te verfransen. Vroeger heeft ze reeds 
geprogrammeerd dat ook St.-Pieters-
Leeuw en Vilvoorde daarbij horen. 

Het P.V.V.-program is dus duidelijk. 
De plannen van de Brusselaars zijn 

trouwens bekend. Verklaarde Paul-Henri 
Spaak niet een paar jaar geleden . « De 
toekomstige grenzen van Brussel liggen 
te Mechelen, te Leuven, te Aalst en te 
Nij vel » ? 

door Wim Jorissen 

Diende anderzijds de oud-eerste minis
ter van de G.V.P., de heer Duvieusart, 
in mei 1964 geen wetsvoorstel in waar
bij alle Vlaamse randgemeenten rond 
Brussel - een twintigtal - de vrijheid 
zouden krijgen zich bij, Bi;ussel en zijn 
taairegime aan te sluiten ? "• 

*** 

De franstalige Brusselaar is een taal-
rassist. 

Niet alleen de Duitsers vonden zich
zelf een « Herrenvolk ». Op taal- en kul-
tureel gebied denken de franstaligen net 
eender. Te Brussel vooral is de kwaal 
van het taalimperialisme, van het kul-
tuurrassisme virulent. 

Men merkt het aan alles. Veel frans
talige kinderen weigeren met Vlaamse 
kinderen te spelen in de parken ; « on 
ne joue pas avec des flamands >. In de 
socialistische klinieken te Brussel praat 
niemand Nederlands en zelfs de woede 
van de Brusselse socialistische neder-
landstalige intellektuelen, verandert daar 
niets aan. Er is de stelselmatige sabotage 
van de taalwetten en de boycot van de 

Vlaamse scholen door de gemeente
scholen. Er is nu weer de boycot van de 
Vlaamse kandidaten op de lijsten van de 
kleurpartijen. Bij de vorige gemeente
raadsverkiezingen kulmineerden de Brus
selse vlaamshaterij in de leuze van de 
P.V.V.-ers te Eisene « Ixelles, oase franco
phone » (Eisene, oase van de frans
taligen). 

*** 
Het Brussels taalrassisme verpest niet 

alleen de atmosfeer te Brussel, het ver
pest de atmosfeer van het gehele land. 
Het is de geest die de bestendige onder
drukking wil van de Vlamingen, het is 
de geest van de boycot van de taal\tet-
ten, het is de geest van de nieuwe grond
wetsherziening, die op een ondemokra-
tische, reaktionaire wijze de Vlaamse 
meerderheid zal ongedaan maken om <le 
macht van de franstalige Brusselaars 
over ons land te bestendigen. Het if de 
geest van de Brusselse Ku-Klux-Klan 
die vernietigd moet worden, willen wij 
ooit in dit land normaal leven als een 
vrij volk. 

l[in|iu(i(!tH|j|iimmHiii||Bi[ ii!iit|(iiiitiijjji||((|Hif 

Interfonie 
Geluidsversterking in de perfektie voor 
zalen - reklamewagens kerken huis
kamers enz... 

Wendt U in vertrouwen tot : 
ELECTRO AKOUSTIEK 

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

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

V speciale voorwaarden. 

KOOP m ONZE ADMEERDERS 

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

• UW AUTO 

• UW HUIS. 

• UW MEUBELEN 

dpleeg ons, U zult er baat bij vinden, 

uaarom slechts één adres : 

lettEKEfaMEN VAN DStRUL, VOORBRAECK & CO. P.VJ.A. 
J a n Van Rijs wij ck l aan 62, Antwerpen Telefoon 03/37.54.38 . PCB 163 620 
Beheer : Van der Paal Voorbraeck — Direktie : Lic Rik De Vos 

VEferen 

^P'-' 

SPECIALE^ I 
PAASTRANGHE 

NMIONAIE LOM J 
60.0ÖO.OÖ0fr: .loten 

TREKKING OP 20 APRIL 

HOGE LOTEN 
van 

10.000.000 F 
2.000.000 F 

1.000.000 F 

520.000 F 

58.005 LOTEN van 

200.000 F tot 400 F 
+49 froosflofen 
van 20.000 F 

HET BILJET 200 F 
HETTIENDE21 F 


