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(zie blz. 5) 

2.000 KADERLEDEN TE BRUSS 

OP GEESTDRIFTIG V.U.-KONGRES 
« Een waagstuk, die zaal van het Kongressenpaleis te Brussel huren » werd er 

gezegd vóór ons verkiezingskongres plaats vond De « voorzichtigen » hebben 

eens te meer ongelijk gekregen. Het ts verleden zondag het meest suksesrtjke, 

het schoonste kongres geworden dat de V U ooit gekend heeft De organisatie 

stak prima in mekaar, de opkomst (tweeduizend man) was nog beter dan ver 

wacht, de inhoud — zowel wat de besluiten als de spreekbeurten betreft — viel 

in de lijn van de verwachtingen. Van overal uit Vlaanderen waren de geestdrtf 

tige deelnemers opgekomen, de autokaravanen, de met geel-zwarte slogans en 

leeuwenvlaggen versierde wagens, de autocars, de reusachtige borden aan het 

Kongressenpaleis zelf, het bracht een beeld in Brussel dat er slechts zelden te 

zien is. 

Aan de omlijsting van het kongres 
was deze maal — meer dan ooit — de 
grootste zorg besteed : een fraaie en 
volledig daartoe ingerichte zaal, se-
kretariaatsdiensten die gesmeerd 
werkten en hosstessen Deze laatsten 
vielen onmiddellijk op, niet alleen 
wegens hun vrouwelijk schoon, maar 
vooral door hun fris voorkomen en 

hun hoffelijk optreden De pers (dag
bladen van allerlei strekking) was 
ook zeer talrijk opgekomen, de ka-
meras van film en televisie ( B R T 
en K R O ) zoemden onophoudelijk. 

Toen voorzitter Achiel van Malde-
ren het verkiezingskongres opende 
was de reusachtige zaal — balkons 
inbegrepea — barstensvol gelopen. 

Honderden hebben staande deze mas" 
savergadenng bijgewoond maar de 
steer van geestdrift en vertrouwen 
heeft waarschijnlijk deze penitentie 
doen veigeten 

Nadat achtereenvolgens Wim Jo-
rissen Edgard Bouwens en Etienne 
Slosse de besluiten hadden voorgele
zen werd bet woora verleend aan Drs 
M Coppieters die een reusachtig 
applaus kreeg, reeds vóór hij aan zijn 
bezielende toespraak begon 

Mr Coppieters wees in zijn inlei
ding op de feestelijke sfeer van het 
kongres Hij hiela vervolgens een 
scherp pleidooi tegen het unitarisme 
en de grondwetsherziening en haalde 
in dat velband de stellingnemingen 
aan van andere vooraanstaanden o m 
van prof Derinne en Wilfried Mar
tens «Het besluit is onvermijdelijk 
negatief en alle oproepen tot een
heid van het land kunnen dit niet 
wegcijfeien » zo zegde Dis Coppieteis 
die beklemtoonde dat de Volksunie 
eigenlijk de enige werkelijk civieke 
partij in het land is Zich tot zijn 
vrienden in het Brusselse richtende 
(o m. tot de Vlaamse Demokraten) 

zegde hl] : «dit is een bijeenkomst 
van traditionele progressisten; van
daag werd — van alle partijen — het 
meest progressieve programma aan
hoord en toegejuicht» 

Na het probleem van het water
hoofd Brussel besproken te hebben, 
kwam de spreker tot het besluit dat 
alleen een gedurfde herstrukturenng 
van de Belgische staat in federale zin, 
de oplossing kan bieden « Europa kan 
maar één en levend worden wanneer 
de volksgemeenschappen het volle 
pond krijgen De grondwetsherziening 
moet met alle kracht bestreden wor
den omdat ZIJ de laatste kans weg
neemt die Vlaanderen gegeven wordt 
om een Vlaamse staat te worden in 
het Nederlandse kultuurgebied Van
daag wanneer de volkeren een voor 
een ontvoogd worden moet ook 
Vlaanderen daartoe komen en wel 
door het federalisme » Mr Coppie
ters onderstreepte dan het feit dat 
de «grote» partijen meer en meer 
vervreemden van de jeugd terwiil 
juist de V ü voor haar openstaat Hij 
vroeg dan een applaus van de jon-

(zie vervolg blz. 3) 



2 DE VOLKSUNIS 

IIHIÜI illlll>l 

VOORLICHTEN 

Mijnheren 
Weldra ziJn de verkiezingen 

daar en — wij weten het — er 
etaat veel op het spel m de eerste 
plaats door de grondwetshei zie-
ning waarmee de vijanden van 
ons volk er ons voor immer wil
len onder houden Misschien zal 
men weer afkomen met zoiets als 
« de ziel van t kmd » om onze 
eenvoudige mensen te lijmen Wij 
moeten alle Vlaam<:e klachten sa 
menbundelen om hun voornemens 
te verhinderen en dan komt het 
er m de eerste plaats OD aan on
ze eenvoudige mensen zo goed 
mogelijk vooi ie lichten want op 
de Vlaamse kranten kunnen wij 
met vertrouwen Is het me t mo
gelijk gedurende de verkiezings
strijd zoveel mogelijk pamfletten 
in alle bussen te laten geworden' 
Ik denk dat we hiermee veel zul 
len bereiken Vooral als onze 
mensen de toestand kennen is on
ze zaak gewonn n 

D L - a p s - K w e r p s 
Redaklie • Wees geiust wij 

doen ons best op het gebied van 
de voorlichting, maar vcgee t het 
met • daarvoor is veel geld nodig 
en de fmantiele steun van alle 
goedgeimden v creist 

VRESELIJKE DINGEN 

Geachte Bedaktie 
In een Vlaams maandblad las ik 

vreselijke dingen over het verwer 
pehjke en koitzichtige nationalis
me waarmee de Volksunie en 
vooral haar hoofdbestuur, zou 
doordrenkt zijn Ik heb mijn abon
nement opgezegd en daai bij het 
volgende geschreven 

Na al het onheil dat het natio
nalisme over de mensen gebiacht 
heeft en nog dreigt te biengen 
voel ik even als U een diepe af 
keer voor elke uiting daarvan 
waar en wanneer dit ook moge ge 
Bchieden 

Maar er bestaat geen Vlaams 
nationalisme Na meei dan een 
halve eeuw omgang met flamm 

ganten van a^^e gezindheden weet 
Ik dat er geen positief Vlaams na
tionalisme bestaat of ooit bestaan 
heeft Het echte gevaarlijke natio
nalisme denkt en zegt- « Mijn 
volk IS meer waaid dan de ande
re en Ik s ta erop dat zulks erkend 
worde » De zogezegde Vlaamse 
nationalist denkt en zegt « Mijn 
volk is met mmder waaid dan de 
andeie en ik sta erop dat d" min
achting waarmee men ons behan
delt verdwijne » 

Er bestaat slechts een negatief 
Vlaams nationalisme loutere leak-
tie op en afwijzing van het slech
te nationalisme va r anderen 

Nooit — en dit wil zeggen • 
met een enkele maal in mijn le
ven — heb ik een ander soort van 
nationalist m Vlaanderen ont
moet 

dl M G - Biugge 

DOEANIER PETERSEN 

Geachte Kedaktie 

Hieronder een doeane - verhaal
tje zoals er hondeiden te scniijven 
zijn 

Met een oppervlakkige t e c eti-
sche kennis van doean°7akeD ver
liet Peteisen de opleidingsschool en 
belandde op een zomerse namiddag 
m het Jandehjke giensdoipje X 
waai een br gadiei en vijf aange-
stelden een bngad» voimden 

De kennismaking met brigadier 
Penders veiliep in een g moedelijke 
sfeer Zo Kwam aang stelde Petei-
sen te weten dat bi-igadier Pendeis 
«delige» was van het machtige A 
svndikaat en zijn iivaal luitenant 
Schenkels van net B syndikjiat 
( zonder en ge invloed bew°eide de 
br gadier ) 

Daar het vooi aangestelde Peter
sen onmogel jk was onzijdig te 
blijven verkoos hij op raad van 
zijn kollega s het A syndikaat daar 
de brigadier me°r rechtstreekse 
invloed bezat op 7ijn ondergpscnik-
ten wegens het opmaken van de 
dienst (bi ] s echt wedT wil dat 
veel zeggen ) De keuze van Peter
sen kostte hem van het B svndi-
kaat een « b l a d » dat neeikwam 
o p e e n «strenge o p n e i k m g » maar 
dat was de gewone tarief dat rijke

lijk vergoed weid, dooi de vooi 
delen van het A syndikaat 

Na een paai jaai veldaienst ver
huisde aangestelde Petersen naar 
de Antwerpse haven aangelokt 
door de tali i jke oveiuren Ook 
daar speelde het s jndikaat zijn 
drukkmgsrol want luitenant Spie
gels van het C syndikaat was een 
invloed! Ijk peisonage bij het aan
duiden van overmen en daar Pe
tersen zich een auto had aange
schaft en koken geld kost werd 
l idmaatschapskaart A omgei uld 
m lidmaatschapskaart C 

Na een zestal jaai havendienst, 
besloot Petersen het eens wat rus-
tigei te nemen en vet kreeg zijn 
ovei plaatsing naai het entrenot 
Eindelijk van het "ijndikaal ge-
sleui af maar Petersen had zon
der de waaid gerekend en ook 
hiei "moest hij ondervinden dat 
de syndikale vangaimen alle ad-
min stratieve plaatsen bestrijken 
Na enkele dagen dienst n een 
rommelig magazijn kon hij zich 
verheugen m het bezoek van -ui-
tenant Kiekel delege van he t A 
syndikaat Ongeveei na een 'lalf 
uur verliet deze terug het maga
zijn van aangestelde Petersen 
langzaam met gemeten passen 
zeei tevreden daar hij zijn admi 
nis*ratieve taak gewetei svol had 
volbi-acht Aangestelde Peteisen 
verhu sde naar een zindel jk -na-
gazim op het tweede veidiep met 
de Ijdele hoop er zijn loopbaan 
te beëindigen m bezit van zijn A 
kaa i t 

J B - Meiksem 

PERSMEDEDELING 

Het hoofdbestuur van de Jong-
Vlaamse Studentengemeenschap 
JVSG heeft het nodig geoord eld 
zijn s tandpunt in?ake taalgebruik 
aan de Vlaamse kust bekend te 
maken dit m het hcht van het 
komend toeristisch seizoen 
— de JVSG stelt vast dat on
danks alle leg ilaiiseiende maa t 
legelen door de overheid inzake 
taalgebruik genoir^en het Neder
landstalig kaïakter van onze kust-
met of nc« zeer onvoldoende tot 
haai lecht komt 
— om aan deze wantoestand 

deels het gevolg van onwetend
heid deels het gevolg van anti
sociaal en veiouderd fianskiljo-
nisme een emde te stellen stelt 
de JVSG volgende regelmgen 
voor 
1 Meertaligheid vooi zuiveie toe 
ristische aangelegenheden m alle 
gevallen nochtans moet het Ne-
deilands de ereplaats bekleden 
(Reklame, uithangborden op
schriften leisfo'deis) 
2 Volledige eentaligh^id (yjonder 
tacihteiten) vooi alle olt c el» do-
kumenten 

De JVSG IS terecht van ooi deel 
dat de voorgestane maaiiegelen m 
het geheel geen afbreuk zullen 
doen a a n de ekonomische belan
gen van de kust integendeel de 
Vlaamse kust zal vooi vele vreem
de toensten aan aantrekkelijkheid 
winnen zo haar eigen karakter 
woidt behouden Men mag met 
uit het oog verhezen dat m het 
komende Europa met zijn niv-elle 
r m g op vel rlei gebied het tipisch 
eigen karakter van een s t r e k een 
van de giote toeristische aant iek-
kelijkheden zal worden' 

SGHIIDWAGHT 

Waaide Redaktie, 

Ongenietbare Schildwacht was 
weer op z jn slephtst m zijn knech-
tenrolai tikel « De Vlammgen en 
de verkiezmgsstiijd » (Het Volk 
van 3 4) 

HIJ merkt op dat de vijanden 
van de grondwetshei ziening en 
van het grondwetpakt ook de vij 
anden /ijn van het Vlaamse volk 
Kn dan volgt een aanval m legel 
tegen de P W beheerst door het 
Bitisselse f-^anskiljomsme Wat 
wel juist IS Maar wat met hele 
maal volledig is en daardooi een 
bediieglijk afleidmgs naneuvei 
inhoudt Namelijk door het yer-
7W1 leren van de Volksunie als 
vijand van de grondwetshei/le
ning Dit schijnt wel de verkie-
2angstechniek te zuller ziin van de 
CVP 

Haar Vlaamse vleugel he'^ft het 
Vlaamse volk yoUedig in de steek 
gelaten Om hun weinig loemvoUe 
houding met te moeten vei mel

den zwijgen ZIJ m alle tonen over 
de vijandschap van ae Vol'isnnie 
tegenover do giondwetherzi n ng 
En schieten zij, in dit opzicht n 
het Vlaams taalgebied hun gifti
ge pijlen, op het PVV-f anskiljo-
msme Dat is ook veiligei 

Schildwacht noemt in een ad'^m 
de vijanden van de grondwether. 
zining ook de vijanden van het 
Vlaamse volk Maar durft he t me t 
aan zijn zm te veivoUedig^n te
genover de Volksunie Het ware 
toch ook al te aooizichtig Liever 
geni°pig te werk gaan 

Maar of het zal baten zal 23 
mei uitwijzen In ieder geval, 
wachten de Vlamingen met onge
duld op deze datum 

De Vlamingen weten nu dat de 
Volksunie als po itieke par t i ] , 
hun enige vriend is 

GRONDWETS-

HERZiEHmG 

Mijne Heien 

Op dondeidag 29 apiil te 20 uur, 
spieekt m éen der boven/alpn van 
he t Consciencehuis - drankgelegen
heid « De Graaf van Egmont ». 
Van R a e t s t r a a t 28 te Brussel de 
heei Walter Kunnen — Voorzittsr 
van de BVSE en internat ionaal 
vooizitter van het Aktiekomité 
van de AEP 

De spieekbeuit vindi olaatt, on
del het motto « Hoe s taan wij 
tegenover de grondwetsherzie
ning » 

De BVSE AEP is de Europese 
Beweging vooi de Neaerlandssme-
kenden van dit land en werkt als 
dusdanig m en buiten maar nooit 
tegen de parti jen Als Europese 
Fed-ralistische Beweging hebben 
WIJ een eigen s tandpunt 

E D H Biussel. 

De redaktie d raa r t ceen »erant-
wonrdphjkheid »oor de inhoud der 
tepubhceerde lexcr»brleven Ze h©. 
houdt ztcb het recht ran keiu« 
en inkortinc voor Over de Iners-
rabrlek wordt treen briefwtnellnc 
gevoerd. 

Ik 
ben 

uilgeslapen 
vvanK.» 

ik koop bii 

MATTHIEU 'S B E D D E N B E D R I J F 
TURNHOUTSEBAAN 102 BORGERHOUT — TEL 35 17 83 
Bijhuizen Antwerpen Diepestr 84-86 Tei 3101 18 

Begiinenslr 39 41 Tel 33 47 24 
Deurne • Califortlel 60 Tel 36 25 22 

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

S De Lie, « Papenhoek » Berendrecht Tel. (03)73 66 59 

Alleen de zoekertjes gaan naar 
het hoofdsekretanaat 

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

WENTELPOORTEN 
In hout, staal, aluminium 
o{ plastiek. 
Standaarduitvosrlng ot 
naar gewenst model 
Systemen aangepast aan de 
aard van het bouwwerk. 
Band of elektrisehe bediening 

ZONHOVEN TEL 132 31 

S i. ZONEN PVBA 

fiOUlUIKEN 

HOtXUIKEN 
in hout staal alumi
nium of plastiek 
Hand- ol elektrische 
bediening 
Alle systemen, 
VENETIAAJSSE 
ZONNEBUNDÏ» 
Bediening met 
koorden of met 
stang en windwerk 

VENETIAANSE BUNDÉN 

k^mmM^mmmmj. um 
TEL 132 31 

PVBA ; ZONHOVEN 

Veitegenwoordiger 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 06 
Beroepsmedewerker der maatschappijen 

CONSTANTIA 
stelt zich kandidaat voor • 
1. Overname van een uwer repende verzekeringspolissen 
2. Alle gebeurhjk nog af te sluiten verzekeringspolissen 
IK KOM O P UW E E R S T E V E R Z O E K 

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

Grole leM» 
GLAZEN en MONTJRêM 
Gr* l i voor v« leieracn 
HefiteHtngeri i c g«n warVItu t 

WaHer ROLAND 
• » Gediplomeerd Opt eker —• 

Kerkstra*! 58 — A->lwerp«rt 
( U t * w b op h«l huifiummetq 

Telefeon 35 Bft ^2 

10 % Vcr\ nif op vjfteofi rf«i«r. 

HERMES 

54 Zuid laan 

211 M L e m o n n i e r l a a n 
Telefoon • 1100.33 
Brussel . 

• 
VOLLEDIGE 
SEKRETARIAAT-
KURSUS 

• 
Algemene hande l sop le id ing 

Schoolgeld max im. 
8 000 F per mar of 
3 maal 3 000 F . 

met reclit op Kinderge ld . 

Dl school w a a r Vlamingen 
zich thu is voelen. 

Beter en roorde i ige r . 
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WÊÊÊ: 

(vervolg van blz. ly 
geren voor de ouderen, de ouderen 
die aan de IJzer gestreden hebben 
voor onze idealen o.m. voor het zelf
bestuur. «Er bestaat bij ons geen 
kloof tussen de jongeren en de ou
deren » aldus de spreker «beide zijn 
door vriendschap en trouw verbonden. 
Deze zerken zal men nooit meer kun
nen schenden » Na er op gewezen te 
hebben dat met dit verkiezingskon-
gres een periode werd afgesloten, na 
nog eens herhaald te hebben dat het 
Vlaams front tot stand gekomen Is 
rond het eenheidsbeginsel van het 
federalisme en de strijd tegen de 
grendelgrondwet, riep Drs Coppieters 
allen op. dag en nacht te werken voor 
wat hij noemde een « razende over
winning» van de Volksunie. De spre
ker werd om zijn gloedvol en meesle
pend betoog beloond met een zeer 
lang applaus. 

Eveneens zeer lang toegejuicht, 
kwam dan Wim Jorissen aan de beurt 
om m een zeer gefundeerd betoog de 
grond van deze verkiezingsstrijd te 
belichten. cDeze strijd gaat over het 
volkerenvraagstuk in dit land, over 
de nationaliteitenkwestie, het bazis-
vraagstuk in België >. Spreker verge
leek het staatsnationalisme, zoals het 
in Europa bestond en dit kontinent 
op de rand van de afgrond bracht, 
met het Belgisch unitarisme dat de 
beide volkeren in dit land van de ene 
moeilijkheid naar de andere brengt. 
Hij hield vervolgens een vurig plei-
looi voor het federalisme en kwam tot 
de slotsom dat wij alleen hierdoor 
onze status van gekoloniseerden, van 
tweederangsburgers, kunnen ophef
fen. Na gewezen te hebben op de ras-
sistische mentaliteit van de fransta-
lige Brusselaars, onderstreepte de 
spreker dat ondanks de zetelaanpas
sing, Vlaanderen" met 58 t.h. van de 
bevolking, in het parlement slechts 
zal vertegenwoordigd worden door 54 
t.h. van de parlementairen, omdat in 
het arrondissement Brussel met 33 
zetels voor de Kamer, er slechts 5 
aan Vlamingen zullen toekomen op 
de lijsten van de traditionele partij-
en,.,daar waar de helft van het kie
zerskorps uit Nederlandstaligen be
staat. Aan de hand van talloze voor
beelden en cijfers Bewees Wim Jo
rissen vervolgens onze achteruitstel
ling op sociaal-ekonomisch gebJfed en 
tekende ten voete uit het schrikba
rend opzet van de grondwetsherzie
ning, het instrument van Vlaamsvij-
andige machten achter de schermen, 
die de Vlaamse parlementariërs van 
de traditionele partijen stevig in 
handen hebben. Er is maar één mid
del - aldus spreker - om deze machten 
te keer te gaan, dat is Vlaamse par
lementairen van een Vlaamse partij 
— de Volksunie — naar de Wetstraat 
zenden, om er de slappelingen van 
de kleurpartijen te vervangen. Aan 
de hand van talloze voorbeelden uit 
de praktijk, bewees Wim Jorissen dan 
dat de Volksunie een werkelijke radi-
kale sociale partij is met een verkie
zingsprogramma dat eenzelfde socia
le vooruitstrevende geest uitademt. 

Tot besluit riep hij allen op de 
Volksunie van zweepparti] int te 
bouwen tot een grote organisatie om 
aldus op 23 mei uit de verkiezin
gen te komen als een werkelijke mas
sapartij. 

Na een langdurig applaus was het 
de beurt aan de (zeer üeftallige) 

aan de harde jaren van strijd, met 
zijn moeilijkheden en tegenslagen, 
met zi]n overwinningen ook en met 
thans het vooruitzicht van een grote 
zege. Hij verwees naar het feit dat, 
voor de eerste maal in haar geschie
denis, de Volksunie een partijkongres 
kon houden te Brussel, de stad waar 

enige mogelijkheid om een volledige 
ontplooiing van de twee gemeen
schappen te verzekeren. 

Mr Van der Eist wees met nadruk 
op het groot belang dat de Volksunie 
hecht aan het sociaal-ekonomisch 
ontwikkelingsplan voor Vlaanderen 
dat zopas werd gepubliceerd door de 
partijdiensten. Dit sociaal-ekonomisch 
plan is een uiting van de vaste wif 
een opbouwende, durvende, vooruit-* 
strevende politiek te voeren. Het ge
tuigt — aldus spreker — zowel van 
verbeeldingskracht als van realis
tisch inzicht. 

Even handelend over de buiten
landse politiek zei Mr Van der Eist 
dat de Volksunie wenst trouw te blij
ven aan de westerse alliantie, onder 
de leiding van de Verenigde Staten 
van Amerika. Het Noord-Atlantisch 
verdedigingspakt kan wel herzien 
worden, doch moet behouden blijven 
Sis de enige waarborg voor de verde
diging van het westen.' De Volksunie 
is voorstander van vrede en ontwape
ning, doch eenzijdige ontwapening 
betekent zelfmoord en diensvolgens 
moet er gestreefd worden naai ge
lijktijdige en algemene ontwapening. 
Spreke'r betreurde de houding van 
Frankrijk, waardoor de Europese 
éénwording en de toetredmg van En
geland tot de E.E.G. gehinderd wor
den. In dit verband zegde hij dat de 
Europese eenmaking slechts moge
lijk is op federale grondslag 

Tot slot zegde Mr Van der Eist da* 
de Volksunie een volwaardige politie-

HET VERKIEZINGSKONGRES 
hosstessen die met de mandjes rond
gingen en blijkbaar door hun charme 
zeer gevoelig werkten op de beurzen, 
want er werd de reusachtige som van 
47.000 fr rondgehaald ! 

Na stormachtige toejuichingen 
kwam Mr Frans van der Eist aan het 
woord. Hij dankte de aanwezige ka
derleden voor hun trouw aan de par
tij en hun onbaatzuchtige offervaar
digheid .Hij dankte een aantal men
sen die hun verantwoordelijkheid 
hebben opgenomen ten aanzien van 
de inzet der verkiezingen en zich bij 
de Volksunie zijn komen scharen. Mr 
van der Eist herinnerde vervolgens 

eens de Nederlandse kuituur heeft 
gebloeid, de stad die thans ten prooi 
Is aan een ontzettende verfransings-
druk. De spreker onderstreepte zeer 
speciaal dit vraagstuk. Op zijn beurt 
hekelde hij de voorgenomen grond
wetsherziening, die hij een dodelijke 
dreiging voor Vlaanderen noemde 
omdat 24 t.h. van de Walen (de helft 
plus één) en in de nabije toekomst 
slechts 20 t.h , in het parlement meer 
te zeggen hebben dan 77 t.h. (weldra 
80 t.h.). 

De oplossing vaii de nationalitei
tenkwestie in dit land kan alleen ge
vonden worden in het federalisme, de 

ke partij wenst te zijn die een nut
tige rol kan vervullen in het politie
ke leven als faktor van vernieuwing 
en om de verstarring te doorbreken. 

De partij staat volledig in dienst 
van het Vlaamse volk en zal de ver
kiezingsstrijd met alle krachten voe
ren in de overtuiging dat de uitslag 
ervan beslissend zal zijn voor de toe
komst van Vlaanderen 

Na langdurige toejuichingen en na 
het zingen van de Vlaamse Leeuw 
werd dit schitterende partijkongres, 
met zijn laaiende geestdrift, zijn 
vastberadenheid en zijn massale op
komst, besloten. 

Staf De Lie. 

Een zicht op een gedeelte van de reusachtige zaal van het K ongressenpaleis te Brussel. Tweeduizend aanwezigen waarvan 
'^onderden moesten rechtstaan. 
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cpeiuvorcN 
ODen brief 

aan Jan Verroken 

bevrijder van 

R O N S E 

Janneman 

Ik hoop dat ik U niet stoor eji dat ik in deze drukke verkie
zingsperiode niet al te veel van uw tijd in beslag neem. Uw tijd 
i& kostbaar ; ik geef er me volkomen rekenschap van dat het 
l ' niet mogeliik is, in een handomdraai de argumenten uit de 
mouw te schudden die t.o.v. de kiezers uw houding, die van uw 
partij en die van de regering moeten rechtvaardigen. Even dus 
maar, tussen twee artikeltjes van de « Ronsenaar » en twee pam
fletten in, kennis nemen van mijn epistel en dan terug aan het 
•werk om over de hoofden van het veilige en sterke C.V.P.-kiesvee 
de paaseieren uit uw klokken « op alle tonen » (behalve toon 
van overstraetefi) te storten. 

In zeventien afleveringen en vierenzestig voetnota's hebt gij 
destijds. Jan van Edingen, de weldaden van de nieuwe taalwetten 
bezongen. Te Ronse liet gij dagenlang de Leeuwevlag uithangen 
(wat moet dat beest zich vaak een prostituee voelen !) om de 
€ bevrijding » van de stad uit de klauw van het franskiljonisme 
te vieren. Bij talloze gelegenheden hebt gij uzelf op het voet-
stukie van uw « positieve verwezenlijkingen » gehesen, poserend 
voor een moderne Jakob van Artevelde. Waarbij, wij van de 
Volksunie dan de minder fraaie rol van moordenaars op de 
Vader des vaderlands toegedicht kregen. 

En zie, wat lees ik daar vandaag in mijn krant ? Wat gebeurt 
daar te Ronse, uw bloedeigen elektoraal wingewest dat gij 
« bevrijd » hebt en eens en voorgoed ontrukt aan des leliaarts 
vuige klauw V Minister Janne, die de scepter zwaait over wat 
doodernstig nog steeds « Nationale » Opvoeding en Kuituur heet, 
heeft aan de franstalige lagere afdeling van het Ronsens ateneum 
autonomie verleend. 

Minister Janne heett meteen zijn pollevijen feestelijk gevaagd 
én aan Janne-man Verroken én aan de taalwet van 30 juli 1963. 
Uil heeft het gedaan, Janneke, op een wijze waarbij gij voor 
schut staat als de dorpsidioot van de Vlaamse Ardennen. Hij 
heeft lekkertjes gewacht totdat de Kamer ontbonden was en hij 
dus veilig is voor iedere interpellatie en alle vervelend gezannik. 

Zijn slaafse lakei, de man die zijn schoenriem ontbindt en 
zijn potloden mag aanscherpen, minister komma adjunkt Renaat 
Van Elslande, is er eens te meer niet aan van pas gekomen. Die 
kan de Grote Janne uithangen bij zijn vrouw thuis, te Lot, waar 
de plattelanders wellicht nog met eerbiedige bewondering voor 
zijn ministeriële slee met A-plaat in de graskant stappen. Te 
Brussel echter en te Ronse telt Re(neg)aat voor minder dan 
niets mee. 

' In üw « bevrijde » Ronse kunt gij thans, Janneman, er u 
persoonlijk van overtuigen" dat Belgische bevrijdingen steeds 
volgens een geijkt scenario verlopen. In het écht met heuse 
verkrachtingen, in politicis met verkrachtingen van de wet, het 
« vodje papier » (zoals « Het Volk » donderdag moest toegeven) 
v/aarmee gij zo hoog hebt opgelopen. 

Eh bien, Janneman, ik ben eens benieuwd hoe gij U dJvar 
gaat uitpraten bij uw kiezers. Gij, die maandenlang geposeerd 
hebt als een soort Patten van de Vlaamse pantserspits die Ronse 
had ontzet, leg het nu maar eens uit dat op Nationale Opvoeding 
en Kuituur gij beschouwd wordt als een absolute quantité négli-
geable, als een mannetje dat men ongestraft zes weken voor de 
verkiezingen een puistige pad in de elektorale mand kan zetten, 
als een mondheld wiens krachttermen en beweringen men met 
een rustig gebaar van verveeldheid naast zich kan leggen. 

Zet nu, landmeter, maac eens aan uw kiezers uiteen wat 
voor een flinke meneer gij zijt. Vertel hen maar eens, hoe groot 
uw invloed te Brussel is en hoe ver uw macht er reikt. Ik volg 
van op afstand en met belangsteüing uw gekronkel om er deze 
keer weer eens onderuit te geraken. Ik savoureer nu reeds de 
krachtige taal die gij eens te meer aan uw inktpot zult weten te 

^ ontwringen en die hol zal echoën over de Zuidvlaamse heuvels. 
Ijrote woorden, stoute taal. krachtige termen... autant en emporte 
Ie vent. 

Gij zijt, Janneniaii, iiiij noon iieel erg simpatiek geweest. 
Een paar keer heb ik in de voorbije jaren gemeend dat uw geest 
wellicht gewillig maar uw vlees te zwak was. Telkens echter 
dacht ik terug aan de tijd dat de Volksunie nog zeer klein en 
machteloos was, toen er in Vlaanderen altijd opnieuw een Jan
neke - met de zogezegde erfenis Vindevogel - bei^id gevonden 
werd om te trappen naar de kleine en machteloze Vlaams-
nationaJe groep. 

Het is wellicht niet fraai, Janne-man, en het getuigt waar
schijnlijk niet van mijn mooiste eigenschappen. Maar u zo 
benepen klein en dwergachtig machteloos in uw « bevrijd » 
Ronse te zien, ontlokt een wrange grimlach aan 

dio Genes. 

BUITENLANDSE ZAKEN 

Men kent de weinig stich
tende geschiedenis van de 47 
diplomaten die door een ar
rest van de Raad van State 
hun bevordering nietig ver
klaard zagen. Van deze 47 
diplomaten zijn er 16 Neder-
landstaligen en 31 franstall-
gen. Zij werden in 1958 be
vorderd tot de derde admi
nistratieve klasse. Een ver
haal bij de Raad van State 
bleef jarenlang aanslepen 
omdat het departement wei
gerde, de dossiers aan de 
Raad van State over te ma
ken. Zo komt het dat, door 
de schuld van het departe
ment, de Raad van State 
eerst op 14 december 1964 
een arrest geveld heeft 
waardoor de Koninkhjke Be
sluiten van 1958 nietig ver
klaard worden : omdat het 
wettelijk voorgeschreven per
soneelskader op het depar
tement van buitenlandse za
ken nooit uitgevaardigd 
werd, omdat men in dit de
partement volop in onwet-
telijkheid leeft, 

Minister Spaak, aange
spoord door zijn adminis
tratie, had er niets beters op 
gevonden dan aan het par
lement te vragen een wet te 
stemmen om de bevordering 
van deze diplomaten te be
krachtigen, niettegenstaande 
het arrest van Öe Raad van 
State. 

Zowel in de kommissie voor 
buitenlandse zaken als in de 
openbare vergadering van 
de Kamer heeft Mr. Van der 
Eist deze handelwijze scherp 
aangeklaagd en er op gewe
zen dat de Vlamingen geen 
genoegen kunnen nemen 
met een procédé dat er op 
gericht is, de toepassing van 
de taalwet te omzeilen. 

NIEIUWE KAPITULATIE 

De heer De Saeger had 
een amendement ingediend 
waardoor de gelijktijdige be
vordering van 16 andere 
Vlaamse diplomaten tot de 
3de klasse voorzien werd, om 
het wettelijk voorgeschreven 
evenwicht te verwezenlij
ken. 

De heer De Saeger heeft 
dit gedeelte van zijn amen
dement laten vallen 

Vervolgens voorzag hij dat 
de betrokken diplomaten op
nieuw zouden moeten be
noemd worden bij Konink
lijk Besluit, doch met terug
werkende kracht 

Indien de taalwet van 1963 
overtreden werd, zou dan 
verhaal voor de Raad van 
State mogelijk zijn. Minis
ter Spaak heeft dit juist niet 
gewild en de heer De Sae
ger heeft ook dU deel van 
zijn amendement verloo
chend. Uiteindelijk heeft hij 
zich aangesloten bij een 
amendement van de socia
list Van Eynde, dat alleen 
voorziet dat vóór de wet van 
kracht wordt het personeels
kader moet uitgevaardigd 
worden 

Wat m de kranten voorge
steld werd als een overwin
ning, is eens te meer een 
Vlaamse nederlaag! 

De bekrachtiging van de 

bevordering van slechts 16 
Nederlandstaligen tegenover 
31 Franstaligen betekent dat 
het evenwicht, door de wet 
voorgeschreven, niet verwe
zenlijkt wordt en vermits 
dit bij wet gebeurt is er geen 
verhaal voor de Raad van 
State meer mogelijk! 

Het parlement hielp de 
minister, de taalwet van 1963 
te saboteren. 

Dit geldt eveneens voor 
het taa'examen dat door de 
wet voorgeschreven wordt. 
Deze diplomaten worden ont
trokken aan de verplichting, 
hun kennis van de tweede 
taal te bewijzen door een 
taaiexamen voor een jury 
aangesteld door het vast 
wervingssekretariaat. 

Zo hebben de Vlaamse 
CVP-ers en BSP-ers, alvo
rens de legislatuur te be
sluiten, nog eens hun goed
keuring gehecht aan het niet 
toepassen van de taalwet! 

<( VOOR ALLEN » 

In het socialistisch week
blad je « Voor Allen » is de t ra 
ditionele verkiezingshetze te
gen de Volksunie reeds inge
zet. 

De «argumenten» van «Voor 
Allen» zijn van de bovenste 
plank. Oordeel zelf : «De 
Volksunie is een wolf in scha-
pevel. Haar dynamisme doet 
denken aan vervolging van 
medeburgers, aan al de mens
onterende uitspattingen van 
het Hitlerisme... ». « De Volks
unie doet aan romantiek, om 
te doen vergeten hoe weinig 
romantisch haar optreden 
tijdens de oorlog was. toen 
Gestapo, Feldpolizei, Sicher-

heitsdienst e.a. vertegenwoor
digers van de Hitlerkultuur 
ons vaak er aan herinnerden 
waartoe nationalisme in staat 
is ». -

Zoals men ziet : onweer
legbare argumenten tegen 
ons ! En spijtig genoeg geen 
enkel woord over Jos Van 
Eynde en zijn «één groot 
nationaal-socialistisch blad », 
over Achiel Van Acker en 
zijn oproep ten voordele van 
de nazistische «Unie van 
Hand- en Geestesarbeiders », 
over Rik De Man en zijn 
« socialisme national », over 
Spaak en de door hem voor
gestelde kollabo-regering, 
over de tienduizenden par t i j 
genoten die steevast rood 
stemmen en even steevast 
vrijwillig bommen gingen 
draaien of panzers ineentim-
meren in Duitsland. 

«Voor Allen» richt zich 
tot « het volk dat niet verge
ten heeft». 
Goed zo, dat volk zal zich ook 
andere dingen herinneren 
dan de jongen-van-dienst in 
« Voor Allen ». 

DRINGEND GEVRAAGD 

Dringend gevraagd een 
hulpje om V.D.B. bij te s taan 
in zijn onmenselijke taak. 
Pol moet immers z'n tijd ver
delen tussen : het voorzitters
schap van de C.V.P., zijn par
lementair mandaat, zijn 
Brussels schepenambt en zijn 
spekslagerij-in-het-groot. 

Het hulpje kan voorlopig 
al beginnen, iedere maand de 
blauwe brieven die cumulard 
V.D.B. veirdient, op hopen te 
leggen. Full-time betrekking 
gewaarborgd ! 

I ^ J 

^ ^ 

47.000 fr ... 
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VERKIEZINGSFONDS 
Nu de verkiezingskampanje van de Volksunie — die 

in -feite reeds geruime tijd loopt — ook officieel werd 
ingezet met het schitterend geslaagd kongres te Brussel, 
acht ik de tijd gekomen om een dringende oproep te 
richten tot alle kaderleden en leden en tot alle lezers 
van ons weekblad. 

Alhoewel nauwelijks een half jaar geleden, ter gele
genheid van de gemeenteverkiezingen, door ons alle
maal en door ieder van ons afzonderlijk een grote fi
nanciële inspanning werd gedaan en alhoewel op de 
meesten onder ons reeds een beroep werd gedaan om 
de verkiezingsstrijd op het arrondissementeel vlak te 
steunen, meen ik toch de aandacht te mogen vestigen 
op de dringende noodzaak, de centrale partijkas te voor
zien van de nodige fondsen om deze beslissende ver-
kiezingsstrifd te voeren. 

Door de publikatie van het « Tienjarenplan », door 
grote investeringen in ons blad en door een aanzienlijke 
propagandistische inspanning zijn wij er in geslaagd, 
aan deze strijd een stevige infrastruktuur te geven. 

Van u allen zal het nu afhangen, of wij in de moge
lijkheid zullen verkeren in de komende weken de naam 
en het programma van onze partij te doen doordringen 
tot in de verste uithoeken van Vlaanderen. 

Grote uitgaven moeten nog verricht worden : affi
che-kampanje, T.V.-uitzending in mei, speciale pam
fletten en kranten. 

Ik doe dan ook een dringend beroep op alle getrou
wen, om dadelijk een zeer milde gift te storten in het 
verkiezingsfonds, per. 1476.97 van Volksunie, Brussel 1. 

mr F. Van der Eist 

voorzitter. 

O O K T E A N T W E R P E N : 

G E E L IS R O O D 

Het s t a a t zo ongeveer a ls 
een p a a l boven wa te r d a t d e ' 
C V P . in de Antwerpse p r o 
v inc i e r aad h a a r vo ls t rek te 
m e e r d e r h e i d zal verl iezen. 

De s impele duiven die m e 
n e n , d a t er d a a r o m q.an de 
t o p v a n de Antwerpse C.V.P. 
geween en gekna r s van t a n 
den is, zijn wel zeer naïef. 

P.W. Segers in hoogs te igen 
pe rsoon heef t s inds weken 

de « d e l i k a t e » ope ra t i e t e r 
h a n d genomen om de CV-P. 
in de provincie A n t w e r p e n 
k l a a r te s t omen voor een 
eeuwigdurend geel - rood 
b o n d g e n o o t s c h a p in de b e 
s tend ige d e p u t a t i e . 

Al wie op de C.V.P.-lijsten 
er v a n v e r d a c h t wordt , t egen 
deze koal i t ie bezwaren t e 
koes te ren , word t h a r d h a n d i g 
geweerd 

De b rave C.V.P.-kiezers, die 
eens te meer zul len gemobi -

l izeerd worden « o p alle t o 
n e n > m e t de k lokken v a n de 
kerk , we ten d u s m e t e e n 
w a a r a a n zich t e h o u d e n : 
rood is geel en geel is rood ! 

G E E N D E M A G O O G 

J o s Van Eynde heef t in de 
«Vrije Pol i t ieke Tr ibune» v a n 
de B.R.T. o m s t a n d i g be toogd 
d a t de B.S.P. « n i e t a a n d e 
magogie doet en ook nooi t g e 
d a a n h e e f t » . 

Wie deze merkwaa rd ige 
ve rk la r ing m e t een grote ko r 
rel zout a a n h o o r d heef t , is 
ons al ler v r i end Honoré Ge 
p lu imd, die zich nog de 
B.S.P.-beloften van 1961 h e r 
i n n e r t en die t h a n s k a n ve r 
geli jken 

Jos die t égen demagogie is. 

d a t is zo ongeveer als een 
vis die a f schuw van h e t w a 
t e r zou h e b b e n . 

HERRIE 

De s t r a f s t e he r r i e van heel 
deze p re -e l ek to ra l e per iode 
h e e r s t m o m e n t e e l bij de 
B.S.P. De B.S.P.-bonzen z i t t en 
name l i j k m e t een proces op 
h u n nek, i n g e s p a n n e n t egen 
h e n door de « J o n g e Socia
l is t ische W a c h t e n ». 

De « J o n g e Socialist ische-
W a c h t e n •» l iepen de jongs te 
j a r e n wa t erg revolu t iona i r 
n a a r l inks, m e e n d e n de 
B.S.P.-bonzen. 

He t k w a m to t een open 
b reuk toen , t i jdens de be to 
ging voor 100 j a a r Social is
t i sche I n t e r n a t i o n a l e , de 
« Jonge W a c h t e n » op bevel 
van de pa r t i j bonzen door de 

poli t ie u i t de betoging w e r 
den geranse ld o m d a t zij s t o u 
t e bordjes droegen. S indsdien 
is de b r euk tussen S.J.W. e n 
B.S.P. volkomen. 

De J.S.W. worden door de 
s t a a t gesubsidieerd en deze 
subsidie wordt h e n u i tbe t aa ld 
Via de social ist ische Coop-
Banque . 

Toen de J.S.W. zich on langs 
bij deze b a n k aanboden om 
h u n deel van h e t s t a a t s m a n -
n a t e on tvangen , werden ze 
doodeenvoudig wande len ge 
s tuu rd . De B.S P. -bonzen 
oordeelden, d a t h e t geld b e 
t e r besteed zou zijn a a n m i n 
der last ige k n a p e n 

De J.S.W. l a a t he t e c h t e r 
daa rb i j n i e t z i t ten en — vol
gens de gei jkte u i td rukk ing 
— «schopt h e t hogerf^-"- to t 
voor he t gerecht . 

Een « j o n g e » pa r t i j , die 
B.S.P. ! En sportief ! 

Het bureau. 

KONGRES-YARIA 
Op het kongres waren twee T.V.-

ploegen aan het werk : die van de B.R.T. 
en die van de K.R.O.-Hilversum. 

Onze bloedeigen spionage-satteliet in 
de beheer- en redaktiekantoren van de 
B.R.T, ' heeft ons achteraf uitgelegd, 
waarom de nieuwsflits over het kongres 
aan de korte kant was en waarom er 
geen geluid bij werd opgenomen. 

Sinds verleden week maandag zou er 
bij de B.R.T.-nieuwsdienst geredetwist 
zijn over het feit of het V.U.-kongres al 
dan niet op het leefkamer-scherm mocht 
komen. Naar verluidt was de heer 
Karel G. (katholiek) er radikaal tegen. 
Het was een socialist, de heer Lucien B., 
die het voor de Volksunie opnam en die 
verklaarde, niet in te zien waarom de 
Volksunie niet een even behoorlijk ver
slag in het T.V.-nieuws zou krijgen als 
de overige partijen. 

De heer Maurits D. zou dan uiteindelijk 
voorgesteld hebben, het kongres op het 
scherm te brengen zonder klank en 
slechts met kommentaar. 

Naar we zondagavond konden vaststel
len, heeft deze kompromis-oplossing het 
uiteindelijk gewonnen. 

Hilversum heeft ons in ieder geval 
beter bediend dan Brussel Cdat is trou
wens niet zo uitzonderlijk en de Vlaams-
Nationale Zangfeesten bvb. krijgen ge
woonlijk bij de K.R.0. een betere beurt 
dan bij de B.R.T.). 

De K.R.0. liet opnamen van ons kon
gres maken voor haar uitzending 
« Brandpunt ». Verleden woensdag kwam 
deze uitzending op het scherm. De Neder
landse (en ook zeer veel Vlaamse) T.V.-
kijkers kregen een behoorlijke indruk 
van de overweldigende opkomst op het* 
kongres en lange flitsen uit de toespraken 
van M. Coppieters en F. Van der Eist. 

Als toemaatje de charme van onze 
V.U.-hostessen en de « Vlaamse Leeuw » 
uit 2.000 kelen. 

Het kommentaar was objektief en neu
traal, met wel een zweempje simpatie 
voor de Volksunie. 

Felicitaties voor Hilversum ! 

De Albert 1-zaal van hèt Kongressen-
paleis telt 1.400 en een beetje zitplaatsen. 
Bij de organisatie van het Kongres hiel
den we er rekening mee, dat de 1.000 
zitplaatsen beneden misschien wel alle 
zouden bezet worden en dat het balkon -
met 400 zitplaatsen - zou afgesloten 
blijven. 

Te 14 u. 40 - twintig minuten voor het 
begin van het kongres - vreesden we 
even dat ook déze verwachting nog te 
optimistisch zou blijken : er zat toen 
welgeteld één enkele voltallige man in 
de zaal ! Hij vertelde ons, dat hij ergens 
in het centrum van Brussel aan een voor
bijganger de weg naar het Kongressen-
paleis had gevraagd en dat hij als ant
woord kreeg : « Vous êtes de la Volks
unie ? Allez done vous renseigner chez 

ceux qui vous aiment. Par exemple chez 
Gilson ». / 

Ook zónder Gilson vond hij ,dan toch 
het Kongressenpaleis waar hij een kwar
tier lang een hoofdrol speelde : die van 
(voorlopig) enige kongres-deelnemer. 

Op pagina één zeggen we stoutweg, dat 
er 2.000 kongressisten waren. Is dat een 
vrome leugen of de klassieke afronding 
naar boven ? 

Even rekenen : er waren in het totaal 
- gelijkvloers plus balkon - 1.400 en 
oneffen zitplaatsen. Die waren alle zon
der'uitzondering ingenomen. Iemand van 
de ordedienst nam het op zich om de 
kongressisten, die geen plaats gevonden 
hadden, te tellen. Hij kwam tot 408, wat 
ons aantal deelnemers rond 1.850 brengt. 
Toen we even met een paar persmensen 
de bar bezochten, stelden we vast dat 
die boordevol zat met de klassieke 
jongens die het liever zélf eens uitleggen 
tussen pot en pint dan te gaan luisteren 
«• naar wat we al weten ». 

Het is misschien niet helemaal zoals 
het hoort, maar dit honderdtal joviale 
bekerheffers dat - naar de dialekten te 
oordelen - van heinde en verre Brussel-
waarts was getogen om er lafenis te 
vinden - rekenen we voor de helft bij de 
activa van het Kongres. Dat brengt ons 
rond de 1.900 deelnemers. 

Staf de Lie heeft u op pagina één dus 
hoogsten voor 100 man in de zak gezet. 

De omhaling - u hebt het elders gele
zen - bracht 47.000 fr. op. Daarnaast 
werden er een 900-tal « Tienjarenplan-
nen » aan 20 fr. het stuk verkocht, wat 
de totale geldomzet van de kongressisten 
op 65.000 fr. brengt. ledere kongressist 
haalde dus gemiddeld 32,50 fr. boven, 
plus zijn verplaatsingsonkosten en zijn 
pint. 

Oude, doorwinterde meeting-ratten 
rekenen doorgaans - na een daverende 
speech - op 20 fr. per man in de schaal. 

Ook op dat gebied overfrof het kongres 
dus alle verwachtingen. 

Er valt te noteren dat het bedrag der 
omhaling voor 97 % bestond uit dood
gewone Belgische munt - De gebruikelijke 
broeksknopen ontbraken helemaal in de 
mandjes. Wel visten we een paar guldens 
er uit (van Paardekooper, die aanwezig 
was ?) , enkele - nieuwe - Franse franks 
en een eenzame dollar. ^ 

Ter attentie van de vaderlandslieven-
den : marken waren er helemaal niet. 

. Wel één enkel P.V.V.-blauwtje ! 

En dan nog even de gevonden voor
werpen. Er werd vanop het podium 
plechtig afgekondigd dat ergens in de 
zaal een onderdeel van een hoor-appa-
raat was gevonden. De mededeling over 
deze vondst was oorspronkelijk afkomstig 
van een spuiter die een der 1.400 en 
zoveel luisterschelpjes van de vertaai-
apparaten in de zaal had Josgewrieraeld 
en het gebruikte om, via de dienst der 
gevonden dinges, met één onzer hostes
ses aan te pappen. Op een dergelijk his
torisch ogenblik, in het vooruitzicht van 
de grondwetsherziening en gelet op de 
achterstand en de achterstelling van 
Vlaanderen - zoals onze voorzitter zou 
zeggen - vinden we dat maar minnetjes. 

Het enige écht gevonden voorwerp was 
niet eens een voorwerp, maar het ronde 
sommetje van 320 fr. 

Voor zover de verliezer niet komt op
dagen om dit bedrag terug op te eisen, 
verdwijnt het in de niet te verzadigen 
muil van het « Noodfonds Brussel ». 

Toon van Overstraeteii. 
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DE VERDIENSTELIIKE TEGENSTANDER 
Ondanks de zonder meer vernietigende 

balans van de voorbije vier jaar kunnen 
we ons bij de komende verkiezingsstrijd 
aan heel wat verwachten. Beloftevolle 
doodsklokken werden hier en daar al 
aan de muren geplakt en de duizende 
kilo's drukwerk die over ons zullen wor
den uitgegoten, zullen misschien zelfs 
trachten Vlaamsgezind te doen... Wie 
sinds laten we zeggen vijftien jaar, met 
enige aandacht en geheugen « De Stan
daard 3> leest, weet dat ons nu weken te 
wachten staan waarin de schaamteloos
heid geen grenzen zal kennen ! 

In heel dit wansmakelijk gedoe waar
door men trachten zal mensen te mis
leiden en stenmien te krijgen, zat echter 
o<ik een meer edele faktor een rol 
spelen : de invloed van de verdienste
lijke tegenstander. Al verwachten we 
geen ogenblik ook maar de geringste 
eerlijkheid van onze tegenstanders, ook 
niet van de verdienstelijke, wij hoeven 
geen schrik te hebben voor de waarheid ! 
Tot de werkelijkheid die we waarheids
getrouw willen erkennen, behoort inder
daad dat er tegenstanders zijn die wij 
verdienstelijk moeten noemen... 

Er zijn in de voorbije jaren parlemen
tairen geweest die zich verdienstelijk 
hebben gemaakt voor de slachtoffers 
van de repressie. Die nu en dan, uitzon
derlijk zelfs met een zekere standvastig
heid, belangstelling.hebhen getoond voor 
de Vlaamse belangen. Die bij een of 
andere gelegenheid in Kamer of Senaat 
een paar harde waarheden hebben'ge-
zegd, zelfs eens hebben tegen gestemd... 

Waarom zouden we dit ontkennen of 
tiachten te vergeten ? Waarom zouden 
we niet erkennen dat we het treurig 
vinden dat dergelijke mensen tot onze 
tegenstanders behoren ? Maar vooral, 
waarom zouden we nalaten zeer nuchter 
rekening te houden met de vage senti
mentele band die bestaat tussen derge
lijke mensen en talrijke goede Vlaams-
gezinden, of mensen die menen dat zij 
uit dankbaarheid aan deze pf)litici hun 
stem schuldig-z4j*j-?"•'•**''•'"" ** 

Knkel door de gehele waarheid te zien 

kunne]i we ons vrijmaken van deze sen
timentele band, van dit vals gevoel van 
dankbaarheid. Want het is vals, onwer
kelijk, een goede daad van een politieker 
op zichzelf te bekijken. Het is vals en 
onwerkelijk een politiek mandataris als 
een zelfstandige persoon te beschouwen. 
Tussenkomsten en brieven die onszelf of 
onze familie en vrienden geholpen heb
hen verdienen ongetwijfeld onze per
soonlijke waardering. Het is echter heel 
iets anders, deze persoonlijke verhouding 
om te zeften in een politieke verplich
ting 1 Géén enkel parlementair manda
taris zal ooit kunnen bewijzen dat hij 
bij deze hulp heeft kunnen rekenen op 
de volledige steun van zijn partij ! 

En nu zou deze geïsoleerde, ten slotte 
hulpeloze parlementair ons willen over
halen zijn parlij te steunen ! Want daar 
gaat het uiteindelijk om : omwille van 
strikt persoonlijke goede daden zouden 
we een groep de macht moeten geven 
die niets anders doen zal dan diezelfde 
parlementair tegenwerken, het goede on
mogelijk maken en het onrecht besten
digen ! Zouden wij bv. een partij moeten 
toelaten de gehele repressie in stand te 
houden, zonder de minste mildering, 
opdat iemand zou kunnen doorgaan met 
individuele tussenkomsten ? Eerder zou
den we de vraag moeten omkeien : waar-
halen dergelijke mensen het recht ons 
te misleiden, er ons toe over te halen 
waardeloze en onbetrouwbare mensen 
in het parlement te brengen die boven
dien gebonden zijn aan volksvijandige 
groepen ? 

Het is nuchtere werkelijkheid dat we 
in deze verkiezingen meer dan ooit te 
voren aandacht moeten hebben voor de 
machtsvorming. Niet een of andere goed
gezinde zullen we kiezen, maar eeu 
grondwet en recht of onrecht I Geen 
groter bewijs van dankbaarheid dan 
iemand niet langer te verplichten, « met 
de dood in het hart > goed te keuren wat 
slecht is ! Geen grotere lyilde dan hem 
vrij te maken van zijn boeien ! 

Xemrud. 

ZIJ WETEN HET 

De regeringspartijen besef
fen duidelijk, dat er hen bij 
de aanstaande parlements
verkiezingen een geduchte 
afstraffing te wachten staat. 
Hun pessimistische kijk op 
de uitslag van 23 mei blijkt 
duidelijk uit het geharrewar 
dat in de CV.P. en de B.S.P. 
is ontstaan over de lijstvor-
ming. Het gevecht voor de 
eerste plaats is praktisch 
overal reeds beslecht. Maar 
halverwege de lijsten, in d ^ 
omgeving van de zgn. strijd-
plaatsen, wordt er een hartig 
^ukje geknokkeld om niet te 
behoren tot degenen die door 
de kiezers gewipt zullen wor
den. 

BRUSSEL. 

B I J V O O R B E E L D 

Een sprekend voorbeeld 
daarvan is de lijstvorming 
van de CV.P. te Brussel. In 
1961 haalde de Brusselse 
C.V.P. 10 verkozenen. Thans 
hebben de heren kandidaten 
hun uiterste l>est gedaan om 
binnen de eerste zeven ge
plaatst te worden; de zeven
de plaats wordt immers als 
strijdplaats beschouwd. 

De Brusselse C.V.P.-ers zijn 
er rotsvast van overtuigd dat 
zeven zetels hun maximale 
capaciteit is en dat ze dus 
minstens drie zetels gaan 
verliezen. 

Deze overtuiging zit er zo 
diep in, dat de kandidaat 
voor de achtste plaats ge
vraagd heeft, als laatste op 
de lijst te mogen staan. Hij 
oordeelt, dat hij daar met 
voorkeurstemmen (die op de 
laatste man steeds wat tal
rijker zijn) méér kans heeft 
dan op de achtste plaats. 

Zoals men ziet : «Samen 
veilig en sterk op alle tonen». 

S C H I L D W A C H T 

W E E N T 

In « Het Volk » van verle
den dinsdag plengde Schild
wacht bittere krokodillentra
nen naar aanleiding van het 
kongres der Volksunie. De 
verruiming van de Vlaams-
nationale partij met mensen 
zoals Coppieters te S t Ni
klaas. Elaut te Gent en kan
didaten van de Aktiekomi-
tee's der Randgemeenten te 
Brussel schijnt hem veel kop
zorg te baren. Waar vroeger 

alle Volksunieleden en -kan
didaten voor Schildwacht 
doodeenvoudig ekstremisten 
en herrieschoppers waren, 
begint hij nu al voorzichtig 
uit te pakken met een paar 
schuchtere distinguo's : 
naast de ekstremistische her
rieschoppers zijn er ook « de 
goede Vlaamsgezinden, die 
de vergissing begaan voor de 
Volksunie te stemmen, in de 
waan dat stemmen voor een 
ekstremistische partij het 
Vlaams belang dient en de 
Vlaamse verwezenlijkingen 
kan versnellen. » 

G A N G M A K E R S 

V A N DE P.V^V. 

Dat is volgens Schildwacht 
natuurlijk een absoluut fou
tief standpunt. Want, zegt 
hij, alleen de CVP kan het 
Vlaams belang dienen en de 
Vlaamse verwezenlijkingen 
versnelen. 
Voor de rest begrijpt Schild

wacht niet, dat wij « niet 
sidderen van ongerustheid » 
over de gevolgen van een 
Volksunie-succes. 

Want in talloze arrondis
sementen zal — althans weer 
eens volgens Schildwacht — 
het aantal Volksunie-stem
men niet volstaan voor een 
zetel, vreit uiteindelijk de 
P W moet ten goede komen. 

Schildwacht zegt, dat dit 
« het noodlot van de Volks
unie » is : Vlaamsgezinde 
stemmen die de franskiljon
se PVV ten goede komen. 

Dat is dus weer het oude 
argument van de < verloren 
stemmen », aangediend in 
een nieuw kleedje. 

DROGREDENEN 
Het vergt wel geen betoog, 

dat de redenering van Schild
wacht absoluut vals is. 

Ten eerste zullen door het 
systeem der apparentering de 
Volksunie-stemmen, die in 
een arrondissement geen ze
tel opleveren, helpen om die 
zetel in een ander arrondis
sement te veroveren. 

En vervolgens zou Schild
wacht niet zo'n krokodille-
tranen mogen huilen over 
« hulp aan de P.V.V. ». 

Want na de verkiezingen 
van 1961 was het de C.V.P., 
de partij van Schildwacht, 
die de liberalen in West-
Vlaanderen terug in het za
del hielp. De liberalen im
mers hadden in de hele 
provincie geen enkele ze
tel veroverd. Het is de CV.P. 

die er toen voor gezorgd heeft 
dat Lahaye terug opgevist 
werd als provinciaal senator. 

De mensen die toen te 
goeder trouw vóór de C.V-.P. 
en tégen de liberalen stem
den, werden bedrogen. 

Want uiteindelijk diende 
hun stem mede om een 
P.V.V.-er naar de Wetstraat 
te sturen. 

Komediant, die Schild
wacht ! 

M I D D E N 

TUSSEN HET VOLK. . . 

Een van de meest onbedui
dende vertegenwoordigers des 
volks tijdens de voorbije le
gislatuur was de leperse 
CVP-er Lefère. 

De heer Lefère werd zopas 
notaris benoemd te Vilvoor-
ne. Zijn « betrouwbaarheid » 
loont dus; het notariaat is 
van oudsher een der par t i j 
politieke jachtvelden die te 
gepasten tijde dienen om 
een « politieke vriend » — 
volgens het Belgisch systeem 
Van gebalanceerde benoemin
gen — gelukkig te maken. 

En te Vilvoorde is de heer 
Lefère immers vlakbij zijn 
duurbare feperse kiezers ! 

LAATSTE 

Wilfried Martens, die ja
renlang op inderdaad zeer 
scherpzinnige en treffende 
wijze het federalisme verde
digd en de grendelgrondwet 
litgebeend heeft en die zijn 
ITlaamse zelfstandigheid ruil
de voor een job in een ACV-
studiedienst, zal te Gent 
laatste staan op de C.V.P.-
Kamerlijst. 

De poll weerhield hem niet 
op de verkiesbare plaatsen. 
Gans achteraan rekent hij 
waarschijnlijk op de « kom-
passie-stemmen », die de 
laatste kandidaat gewoonlijk 
krijgt van kiezers met een 
laatste - man - kompleks en 
een medelijdend hart. 

Wij betwijfelen echter zeer 
sterk of in dit geval het 
evangelisch woord over de 
laatsten die de eerste zullen 
zijn, van toepassing zal wor
den. 

Het is zoals bij het vissen: 
het aas hangt onderaan de 
lijn. Maar of de Vlaamse 
baars zal bijten ? 

O P E R A ' S 

België telt minstens zes 
opera's waar 'Frans gezongen 
wordt. Dat zijn Brussel (de 
zogenaamde Nationale Ope
ra) , Luik, Verviers, Bergen, 
Charleroi en Namen. Brussel 
mag zelfs spektakels voor
brengen die slechts in een of 
ander nachtcabaret op hun 
plaats zijn. Zie « Amour fou » 
bijvoorbeeld. 

Alleen in de Koninklijke 
Vlaamse Opera te Antwerpen 
wordt uitsluitend in onze 
taal gezongen. Belgische mi
nisters willen weer eens to 
nen, hoe goed ze het met de 
Vlamingen menen en hoe 
royaal ze de Vlamingen be
giftigen met het s taa ts-
manna : de staatssubsidie 
voor de Vlaamse Opera woi'dt 
met eventjes drie miljoen 
verminderd. Volgens de meest 
elementaire rechtvaardig
heid zou de Vlaamse Opera, 
gezien het hoge peil der ver
toningen, minstens op ge
lijke voet moeten staan met 
de Munt te Brussel. Wil men 
dat hoge peil neerhalen ? De Volksimie-hostesses tellen het rezultaat der omhaling op hel kongres. 
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HET VERKIEZINGSPROGRAMMA 
VAN DE VOLKSUNIE 

De aanstaande parlementaire verkiezingen zijn, omwille van de voorgeno
men grondwetsherziening, de belangrijkste die ons land sinds 50 Ja^r heeft 
gekend. Door deze grondwetsherziening willen de grote partijen voor de 
volgende tientallen jaren het kader vastleggen, waarbinnen het leven van 
de Vlaamse gemeenschap zich zal ontwikkelen. •> 
De Volksunie stelt vast, dat het Vlaamse volk binnen dit kader onherroe
pelijk dreigt beroofd te worden van zijn enige macht, die van het demo-
kratische aantal . 
Deze aanslag op de Vlaamse demokratische meerderheidspositie zal voor 
goed het streven van de Vlaamse beweging naar de ontvoogding van ons 
volk en het veroveren van een rechtmatig aandeel voor de Vlamingen in 
deze samenleving dwarsbomen. 
De Volksunie is dan ook vastbesloten, de kiesstrijd te voeren in het teken 
van het verzet tegen de voorgenomen grondwetsherziening en de strijd 
voor een federale hervorming van de staat, die aan de Vlamingen de 
grootst mogelijke zelfbeschikking over eigen problemen en belangen moet 
verlenen. * 
De Volksunie beschouwt de strijd voor deze federale hervorming als het 
sluitstuk van haar streven naar de algehele ontplooiing en de grootst mo
gelijke welvaart van gans de Vlaamse gemeenschap. 
Dit algehele streven komt tot uiting in een eigen politieke, aociale, ekono-
mische en kulturele visie van de Volksunie. 
Daar waar bovendien de drie traditionele partijen, door het samen regeren 
in afwisselende kombinaties solidair zijn in de verantwoordelijkheden en 
niet meer in staat om de taak van een doeltreffende oppositie t.o.v. elkaar 
waar te nemen, biedt alleen de V.U. de mogelijkheid op een waakzame, on^ 
afhankelijke en sterke oppositie tegen het machtsmisbruik en het wanbe
heer der traditionele partijen. 
In het licht van deze beginselen heeft de V.U. een uitvoerig programma 
opgesteld, dat vervat ligt in de besluiten der verschillende partijkongressen 
en in het zopas gepubliceerde < Sociaal-ekonomisch ontwikkelingsplan 
1965-1975 voor Vlaanderen». 
De Volksunie wenst in deze verkiezingsstrijd de nadruk te leggen op de 
hiernavolgende punten; ze verbindt er zich plechtig toe, de verwezenlijking 
ervan in en buiten het parlement na te streven met al de macht en de 
invloed waarover zij na de verkiezingen zal beschikken. 

I. ALGEMENE POLITIEK 

goed familievader de belangen van 
zijn gezin behartigt. Er moet een 
einde gesteld aan de verspilling van 
het reusachtig gestegen staatsinko-
men; de gelden der gemeenschap 
moeten op doeltreffende wijze en 
onder strenge kontrole in het belang 
van gans de gemeenschap besteed 
worden. De voortdurende stijging 
van de staatsschuld in een-periode 
van hoogkonjunktuur vindt haar oor
sprong in wanbeheer. 

Binnen het kader van de gezond
making van het finantieel beleid 
stelt de V.U. in het bijzonder voor : 

— een meer verantwoord beheer 
der staatsschulden; een strenger 
toezicht door het pafüement dat re
kening dient te houden met de ge
gronde Icritiek van het Rekenhof; 

— op fiskaal gebied : afschaffing 
van het kaskadestelsel van taksen 
en vervanging door een eenmalige 
heffing; terugbrengen van de over
drachttaks van 6 tot 5 %; verhoging 
van het belastingvrij minimum in 
de personele belasting tot 50.000 fr; 
veralgemening der belastbaarheid 
van verwezenlijkte meerwaaroen tot 
deze behaald op spekulaties in on
roerende goederen; wederinvoéring 
van de aftrekbaarheid der belastin
gen; verhoging van het winstaan
deel aan de echtgenote; mogelijk
heid voor zelfstandigen om hun be-
drijfsonkosten forfaitair te ramen 
op 40 % der bruto-winst, voor zover 
deze 175.000 fr niet overtreft; fis
kale vrijstelling der ouderdomspen
sioenen: vermindering van succes
sierechten voor kleine nalatenschap-

7ji 
! 

Vlamingen vernederend en onduld* 
baar zijn. Daarom stelt de V.U. voor £i 

— dat de Vlaamse soldaten Inge-* 
deeld worden bij Vlaamse eeuhedea 
onder uitsluitend Vlaamse officie^ 
ren; dat het hoger militair onder
wijs, net als het overige hoger on-» 
derwij s, gesplitst moet worden in 
volwaardige nederlandstalige ea 
franstahge afdelingen. 

De V.U. stelt daarenboven volgen-» 
de maatregelen voor ; 

— onze soldaten mogen niet langer 
blootgesteld worden aan de gevaren 
van de ^ n . « vooruitgeschoven s t ra
tegie » en moeten teruggeroepen 
wordea uit West-Duitsland, dat 
thans over een eigen leger beschikt; 
de diensttijd moet ingekort worden 
door een rationalisering die echter 
niet mag leiden tot een beroepsle
ger, en door een herziening van on
ze verbintenissen in het NAVO-ka
der; de dienstplichtigen moeten be
vrijd worden uit hun mmderwaar-
dig statuut, door bet bekimen van 
kiesrecht, door de mschakeling bij 
de uitvoering van burgerlijke takea 
van nationaal belang en door een 
verhoging der soldij met als eerste 
stap een onmiddellijke verdubbe-
lingfBelgië dient als kleine mogend
heid geen deel uit te maken vaa 
een multilaterale kernmacht. 

4. INTERNATIONAAL BELEID 

De toestand i^het departement 
van Buitenlandse Zaken en in de du 
plomatieke diensten houdt nog steeds 
op absoluut onvoldoende wijze reke
ning met de dualiteit van de Belgische 
staat. Daarom stelt de V.U. voor : 

— versnelde bevordering en uitzon-i 
derlijke aanwerving van Vlaamse 
ambtenaren en diplomaten; enge 
samenwerking met Nederland tot 
het uitdragen van de Nederlandse 
kuituur in de wereld. 

Daarenboven wenst de V.U. : 

— hervorming van de hulp aan de 
ontwikkelingslanden. Deze hulp 
dient verstrekt te worden onder de 
vorm van uitrustingsgoederen, «m-

1. ALGEMEEN BELEID 

De V.U. zal zich met alle macht ver
zetten tegen de voorgenomen grond
wetsherziening en verder streven naar 
een grondige federale hervorming van 
de staat, waarin de deelstaten Vlaan
deren en Wallonië tot een nieuw har
monisch samengaan kunnen groeien 
en de Brusselse agglomeratie omge
vormd wordt tot een paritair beheerd 
Rijksgebied. 

Een herziening van de taalgrens 
op basis van objektieve gegevens en 
de afschaffing van het bijzonder ad
ministratief arrondissement der 
randgemeenten dringt zich op. 

In het unitair staatsverband heb
ben de Vlamingen recht op hun 
proportioneel aandeel in alle amb
ten, bevoegdheden, kredieten, in
vesteringen, enz. Daarom verwerpt 
de V.U. de paritaire verdeling zo
als deze reeds wettelijk vastgelegd 
werd voor al de leidende funkties 
in de administratie en de paras ta ta -
le instellingen en zoals ze tot uiting 
komt in de begroting, de uitvoeren
de macht en de voorgenomen grond
wetsherziening. 

De V.U. verzet zich tegen de over
dreven machtskoncentratie in het 
centraliserend Brussel en de on
duldbare voogdij die Brussel oplegt 
aan de provincies en gemeenten. 

De V.U. eist amnestie en alle 
maatregelen die kunnen genomen 
worden om de onrechtvaardigheden 
van de anti-Vlaamse repressie te 
herstellen. De poUtiek tegenover het 
buitenland, de internationale li
chamen en het groeiende Europa 
moet de belangen der Vlaamse ge
meenschap veilig stellen. Dit sluit 
geenszins de solidariteit uit met de 
andere volkeren van de wereld. 

De V.U. l8 voorstander van alge
hele gelijktijdige ontwapening, doch 

de grondwetsherziening : één wcialse stem 
is gelijk aan drie vlaamse 

verzet zich tegen eenzijdige ontwa
pening, zolang geen werkelijke ont
spanning op internationaal vlak is 
ingetreden. 

2 . FINANCIEEL BELEID 

Het beheer der openbare financiën 
dient behartigd te worden zoals een 

pen en voor bedrijven nagelaten aan 
echtgenoten of kinderen. 

3. MILITAIR BELEID 

Daar waar 64 % der dienstplichti
gen Vlamingen zijn, dient vastgesteld 
dat de taaitoestanden en verhoudin
gen in het Belgische leger voor de 

derwijs en gekontroleerde technl'* 
sche hulp. 
— dringende waarborgen voor eeS 
demokratische beleidsvorming en 
kontrole in de Europese instellin
gen; versnelling van de politieke 
Europese eenwording op federale 
grondslag met inachtname van de 
eenheid van de Nederlandse stam. 

EEN VLAAMS PROGRAMMA 
VOOR VLAAMSE MENSEN 
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1. JEUGD EN GEZIN 

Daar het gezin de basiscel der ge
meenschap vormt, dient hieraan gro
te aandacht te worden besteed. Daar
om stelt de V.U. voor : 

— een afzonderlijk departement 
voor gezins- en jeugdbeleid; ver
hoogde staatstussenkomsten in de 
dienst voor gezinshulp; verhoging 
van de staatstussenkomst in het 
huwelijkssparen tot 40 %; een toe
slag van 1.000 fr per maand aan 
moeders die hun kinderen thuis op
voeden, zolang er kinderen beneden 
6 jaar zijn; invoering van een stel
sel van halfdaagse arbeid voor de 
gehuwde vrouw, waarbij de open
bare diensten het voorbeeld dienen 
te geven; gelijkschakeling tussen 
zelfstandigen en loon- en wedde-
trekkenden op het stuk van gezins
vergoedingen; stemrecht op 18-ja-
rige leeftijd. 

2. GE^NDHEIDSZORG, 

GEHANDIKAPTEN 

Elk lid van de gemeenschap heeft 
recht op gezondheidszorg, kwalita
tieve geneeskunde en een doeltref
fende, gedepolitiseerde ziekte- en 
invaliditeitsverzekering. De zeer 
grote bijdragen die door de gemeen
schap terecht ter beschikking ge
steld worden voor de gezondheids
zorg, moeten doeltreffend besteed 
worden. Daarom stelt de V.U voor : 

— een onafhankelijk toezicht op de 
werking der poliklinieken, mutuali
teiten en verzekeringsorganismen, 
om een kwaliteitsgeneeskunde voor 
iedereen té waarborgen; een twee
jaarlijks algemeen gratis preventief 
medisch onderzoek. 

Inzake de steun aan gehandikap-
ten stelt de V.U. voor : 

— centralisatie van de hulp aan 
gehandikapten m één departement of 
departementele raad; uitbreiding 
van de financiële hulp tot een le-
vensminimum, verbetering en uit
breiding der instellingen voor gehan
dikapten en waarborgen van een 
volwaardig loon; aanf)assing en 
modernisering van de hulp aan 
geesteszieken. 

3.BEJAARDENZORG 

Ieder lid van de gemeenschap heeft 
recht op arbeid en on\>ervreemdbaar 
recht op het genot van de vrucht van 
zijn arbeid bij zijn oppensioenstel-
ling. De V.IJ. stelt o.m. voor : 

MENS EN GEMEENSCHAP 
— algemene verhoging van het ou
derdomspensioen tot 52.000 fr voor 
alle gezinshoofden; vrijstelling van 
belasting der ouderdomspensioenen; 
onmiddellijke invoering van gratis 
vervoerbewijs als eerste tegemoet
koming inzake verlofgeld voor ge
pensioneerden: inschakelen van de 
gemeentedienst bij het verstrekken 
van voorschotten tijdens de behan
deling van het dossier der pensioen
gerechtigden; oppensioenstelling 
vanaf 60 jaar bij slechte gezond
heidstoestand; herleiden van de be
wijslast tot 1945; versoepeling der 
beperkingen inzake het uitoefenen 
van een beroepsaktiviteit; verhoog
de inspanning voor de bouw van 
aangepaste bejaardenwoningen. 

4. KUUTUURBELEID 

EN ONDERWIJS 

Een volwaardige kulturele autono
mie, met volledige splitsing tot op het 
hoogste vlak van alle overheidsdiens
ten die met kuituur te maken hebben, 
met volledige splitsing van de begro
tingen en met waarborgen voor de le
vensbeschouwelijke opvattingen is 
een allereerste noodzaak. Daarenboven 
stelt de V.U. o.m. voor : 

— oprichting van een Hoge Raad 
voor de Nederlandse Kuituur; ver
menigvuldiging van de kontakten 
tussen Noord en Zuid; aktivering 
van een beleid voor volksopvoeding, 
aangepast aan onze eigen volksaard; 
steun aan de kunstenaars en de 
kulturele verenigingen zonder voog
dij van overheidswege. 

Gezien de achterstand van Vlaan
deren op het gebied van het hoger 
onderwijs, dringen zich bijzondere 
maatregelen op. De V.U. stelt in dit 
verband voor : 

— de studiemogelijkheden voor de 
Vlaamse jeugd moeten vergemakke
lijkt worden door alle passende 
maatregelen o.m. door verbetering 
en uitbreiding van het stelsel der 
studiebeurzen, door rationele uit
bouw van het onderwijsnet, door de 
oprichting van een volwaardige en 
pluralistische universiteit te Ant
werpen, waarbij vooral aandacht 
dient besteed aan de technische en 
ekonomische vakken. 

— de nederlandstalige afdelingen 
van de Vrije Universiteiten van 
Leuven en Brussel dienen een vol-
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Hierboven Drs Wim Jorissen, algemeen sekretaris van de V.U. tijdens zijn 
zeer degelijke spreekbeurt op het kongres. Hieronder Edgard Bouwens, sekre
taris van de Studiedienst, die een gedeelte van de besluiten voordroeg. 

ledig autonoom statuut en eigen 
ontwikkelingsmogelijkheden te kr i j 
gen, de franstalige afdeling van de 
universiteit te Leuven dient naar 
Wallonië overgebracht. 

— tussen Vlaanderen en Nederland 
dienen op onderwijsgebied nauwe 
kontakten gelegd en de gelijkwaar
digheid der diploma's doorgevoerd. 
Daarenboven stelt de V.U. voor : 

— stopzetting van de versjiilUng 
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van gelden inzake onderwijs o.mi, 
ingevolge de betreurenswaardige 
konkurrentiestrijd; wettelijk s tatuut 
voor het personeel van het vrij 
onderwijs 

De V.U eist bovendien dat eea 
einde wordt gesteld aan de stelsel
matige verfransing van Vlaamse 
kinderen in de scholen der Brussel
se agglomeratie 

5. RUIMTELIJKE ORDENING 

Een sluitende politiek van ruimte' 
lijke ordening dient het kader te 
scheppen waarin de komende Vlaam
se generaties zich thuis kunnen voe
len. Haar essentiële taak is de afba
kening van residentiële, industriële 
en landbouwzones en het behoud van 
het natuurschoon en het Vlaamse 
landschap. In het kader der ruimte
lijke ordening eist de V.U. dan ook : 
— het algemeen belang moet steeds 
voorrang hebben op privaat belang; 
de strijd tegen de grondspekulatie 
moet gevoerd worden o.m. door het 
vastleggen van de bestemming en 
de prijzen der ffrondpn door de 
overheid. 

In het kader van deze beginselen 
voorziet het «Ontwikkelingsplan 
1965-1975. voor Vlaanderen > dat 
door de Volksunie werd opgesteld, 
een uitgebreid en gedetailleerd plan 
voor ruimtelijke ordening. 

Dit plan houdt zich tevens uit
voerig bezig met de toekomstige 
harmonische uitbreiding van de 
Brusselse agglomeratie. 

Inzake huisvesting stelt de V.U. 
voor : 
— verhoging van de bouwpremies 
en kredieten en koppeling ervan 
aan de levensduurte; versoepeling 
inzake maksimum-oppervlakte; ge
lijkschakeling tussen arbeiders en 
bedienden inzake de voorwaarden 
tot bouwen van een kleine landei
gendom; afschaffing van sociale 
differentiatie in nieuwe woonwijken. 
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zelfstandigen 

3. MENS EN ARBEID 

loontrekkenden 

de volksunie eist de gelijkschakeling 
van de kinderbijslagen voor loon- en 
weddetrekkenden en voor zelfstandigen 

Er bestaat een fundamentele soli
dariteit tussen allen die met arbeid 
in hun levensonderhoud voorzien. De 
V.U. aanvaardt geen kunstmatige 
scheiding van de volks gemeenschap 
in klassen en standen. De praktische 
sociale politiek moet op deze solida
riteit gericht zijn. Alhoewel de bij
drage van het kapitaal als noodzake
lijk dient beschouwd, is de arbeid de 
eerste bron van welvaart en mense
lijke waardigheid. Van de onderne
ming dient een menselijke gemeen
schap gemaakt waarin allen die zich 
aktief inzetten, de onderneming me
de beheren en hiertoe het kapitaal als 
middel gebruiken. 

De aandacht van de V.U. gaat in de 
eerste plaats uit naar die bevolkings
groepen die minst bedeeld zijn of te 
kampen hebben met zware moeilijk
heden. 

nederlandsing van het bedrijfsleven 
moet aangevuld zoals voorzien in 
het wetsvoorstel van de Volksunie. 

2. LAND- EN TUINBOUW, 
VISSERIJ 

De landbouw — vooral dan de 
Vlaamse landbouw omwille van zijn 
struktuur en ztjn specialisatie — 
heeft te kampen met zeer grote 
moeilijkheden: De groep der landbou
wers blijft verstoken van de verwor
venheden der welvaartspertode en van 
de meest elementaire sociale voorzie
ningen De Volksunie is nochtans van 
oordeel, dat een welvarende land
bouwersstand zijn onvervangbare 
plaats en taak in de volksgemeen
schap heeft. 

De V.U stelt voor : 
— versnelling der bodembescher-
mende maatregelen; afbakening 
van landbouwzones; voorlichting 
over en inschakeling van de ruilver
kaveling in een algemeen plan voor 
uitbouw van de infrastruktuur met 
verbetering van de landbouwwegen 
en de afwatering, uitbreiding van 
waLervoorziening strijd tegen wa
terbezoedeling en verziltmg; uit
bouw van landbouwonderwijs; in
richting van voorlichtina-dienst'-n 
die vrij staan van kommerciele bij
bedoelingen; aanstellen van land-
bouwkonsulenten, van landbouwat-
tachés bij onze buitenlandse verte
genwoordiging, verruiming van de 
afzet, door liet betrekken van eigen 
landbouwprodukten bij internatio
nale handelsakkoorden, vastleggen 
van mimma-prijzen die aan de 
landbouwer het loon van een ge
schoold arbeider waarborgen; ver
vroegde oppensioenstelling vanaf 50 
jaar voor landbouwers op niet-
leefbare bedrijven; herscholing van 
de jonge afvloeiende arbeidskrach
ten uit de landbouw; rationalise
ring van de zuivelsektor; hervor
ming van het landbouwfonds 

Inzake de visserij stelt de V.U. 
voor : 
— stabilisatie van de marktprijzen 
door verbetering der opvangrege-
ling : vast dagloon naast vergoeding 
in verhouding tot de vangst; 
stemrecht voor vissers ter zee; 
pensioengerechtigde leeftijd verla
gen tot 50 jaar; hogere kredieten 
voor verniejiwing van de vissers-
vloot. 

3. ZELFSTANDIGEN 

De vrije onderneming dient ook in 
het kader van een geleide ekonomie 
beschermd, het privé-initiatief aange
moedigd en de vrije konkurrentie 
dient als sluitsteen van de ekonomie 
gehandhaafd. Het kleine en middel
grote bedrijf, dat een belangrijke bij
drage levert tot de welvaart van de 
ganse gemeenschap, moet het voor
werp uitmaken van een bijzondere 
overheidszorg. 

— verhoging van het gezinspen
sioen tot 40.000 fr, afschaffing van 
het .onderzoek der bestaansmiddelen 
in afwachting van een algemeen 
basispensioen; afschaffing van de 
verplichte solidariteitsbijdrage bij 
verlengde loopbaan; gelijkschake
ling der kinderbijslagen tussen 

loontrekkenden en zelfstandigenj 
uitbreiding der kinderbijslagen tot 
kinderen met leerkontrakt bij 
bloedverwanten tot en met de twee
de graad; veralgemeend gelijkheida-
regime inzake ziekteverzekering met 
dekking van alle risiko's; uitscha
keling van de tweede bijdrage RMZ 
wanneer twee echtgenoten een be
roep uitoefenen; invoering van het 
solidariteitsbeginsel voor de RMZ-
bijdrage; vermindering der bijdra
gen met 25 % voor bedrijven met 
minder dan 5 werknemers; bestrij
ding van sluikwerk en bescherming 
tegen oneerlijke mededinging; af
schaffing van de samenvoeging der 
inkomsten van de echtgenoten en 
wederinvoering van de aftrekbaar-' 
heid der belastingen; verhoging van 
winstaandeel aan medewerkende 
echtgenote, veralgemening van het 
forfait-stelsel voor bepaling der be
drij f slasten; forfaitaire raming der 
bedrijfsonkosten op 40 % voor zover 
de bruto-winst geen 175.000 fr over
treft. 

4. AMBTENAREN 

De Vlaamse ambtenaren verkeren nog 
steeds in een beschamende onderge
schikte positie, alhoewel zonder nun 
bekwaamheid en bereidwilligheid in 
het uitvoeren van tweetalige opdrach
ten de Belgische administratie niet 
zou funktioneren. Er wordt hen door 
de Waals-Vlaamse pari'teit in de ho
gere funkties schromelijk onrecht en 
groot nadeel berokkend. 

De V.U. stelt dan ook voor : 
— afschaffing van de pariteit der 
leidende ambten, instellen van een 
proportioneel aandeel; versnelde 
bevordering van Vlaamse ambtena
ren om de achterstand in te lopen; 
onmiddellijke invoering van volle
dige taalkaders; gebruik van het 
Nederlands tot op het hoogste vlak. 

Daarenboven stelt de V.U. voor : 
— volledige depolitisering van bet 
openbaar ambt; modernisering van 
het staatsapparaat; kaderwet met 
eenvormig statuut voor alle ambte
naren in openbare funkties: uitbrei
ding der' scholings- en vervolma-
kingsinstituten voor ambtenaren; 
afschaffing van het signalement 
en vervanging door net persoonlijk 
dossier; bevordering der interpene
tratie van openbare en partikuliere 
loopbanen door behoud van verwor
ven pensioenrechten. automatische 
perekwatie der pensioenen. 

1. LOON- EN 
WEDDETREKKENDEN 

De loon- en weddetrekkenden be
schikken nog steeds niet over het 
rechtmatig aandeel dat hen toekomt 
in het nationaal inkomen. Bovendien 
zijn de arbeiders en bedienden in vele 
gewesten van Vlaanderen nog steeds 
benadeeld door lagere lonen, pendel-
arbeid en mzake bestaanszekerheid. 

De V.U stelt voor : 
— verhoging van de levensstan
daard der loon- en weddetrekkenden 
in Vlaanderen tot het Rijksgemid-
delde; instelling van een pendelver
goeding van zodra de pendeltijd 80 
minuten overtreft. ' 

Daarenboven eist de V.U : 
— behoud van de koopkracht der 
lonen door een rechtvaardige in-
dekspolitiek: aanpassing van de 
indekslijst aan de werkelijke le
vensduurte; invoering der 40-uren-
week bij wet en veralgemening der 
S-dagenweek; scheppen van werk
gelegenheid in eigen streek; af
schaffing van de tweede bijdrage 
voor ziekteverzekering bij werkende 
echtgenoten; gelijke loonbaremas 
voor mannen en vrouwen bij gelijk 
werk; uitbreiding van de bevoegd
heden van de ondernemingsraden; 
de maatschappelijke zetel der be
drijven moet samenvallen met de 
voornaamste bedrijfszetel; de ver-

Etienne Slosse, hoofd van de V.U.-studiedienst tijdens het voorlezen van de kongresbesluiten. 

EEN JONG PROGRAMMA 
VOOR JONGE MENSEN 
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4 . SOCIAAL - EKONOMISCHE POLITIEK 
De volledige ontvoogding van 

Vlaanderen is niet mogelijk zonder 
\ociaal-ekonomische ontvoogding, 
•waardoor het Vlaamse volk meer 
aandeel en zeggenschap in eigen wel
vaart bekomt. 

Op ekonomisch gebied dringt zich 
een federalisering op van de verschil
lende reeds bestaande of op te rich
ten lichamen. Volgens de richtlijnen 
van de EEG trouwens dient Vlaan
deren beschouwd te worden als één 
wcio-ekonomisch gebied. De regiona-
Ie ekonomie moet planmatig worden 
uitgebouwd, rekening houdend met 
de kon]unktuurvastheid der bedrij
ven. 

De overheid dient zoveel mogelijk 
ruimte te laten voor de ontplooiing 
van het vnj initiatief. Overheids
dwang is slechts-verantwoord wan
neer het vrij initiatief te kort schiet 
bij de bevordering van het algemeen 
welzijn. ' 

De produktiemiddelen dienen uit
gebaat te worden door een private 
of overheidsinstelling; de enige door
slaggevende maatstaf is hierbij dat de 
produktiemiddelen zo beheerd wor
den, dat zij op een optimale wijze de 
welvaart der bevolking bevorderen. 

1. INFRASTHUKTUUR. 

INDUSTRIALISATIE 

EN TEWERKSTELLING 

Voor het inhalen van de achterstand 
van Vlaanderen mede met het oog'op 
de uitbouw der regionale ekonomie 
en rekening houdend met de toe
komstige ontwikkeling van het ver
keer en van de tewerkstelling m 
Vlaanderen, moet een vastomhmd ur
gentieprogramma worden doorge
voerd. 

Mr Frans Van der Eist, algemeen voorzitter van de Volksunie tijdens zijn opmerkelijke rede ter gelegenheid van het ver-
kiezingskongres. 

De V.U. stelt dan ook voor : 
— uitvoering van tiet tienjarenolan 
voor openbare werken, zoals het 
werd vastgesteld ui het « Ontwikke-
hngsplan 1965-1975 voor Vlaande
ren » waarbij m het totaal 95 mil
jard aan investeringen zijn voorzien. 

Het Volksunie-programma beoogt het breken 

van de monopolieposities der grote geld

machten, omdat zij onvolks en onvlaams 

zijn en omdat zij hun macht misbruiken. 

— uitvoerig van het tienjarenplan 
voor tewerkstelling:, zoals het werd 
vastgelegd in het «Ontwikkelings
plan 1965-1975 voor Vlaanderen» 
waarbij in het totaal 424.000 bijko
mende arbeidsplaatsen dienen ge
schapen te worden, wat 260 miljard 
frank aan investeringsfondsen zal 
opslorpen. 

2. KLEINE EN MIDDELGROTE 

ONDERNEMINGEN 

De kleine en middelgrote onderne
ming heeft in het Vlaamse bedrijfs
leven steeds een belangrijke rol ge
speeld, alhoewel ze te kampen heeft 
met verwaarlozing en acht eruit stel
ling door de Brusselse centrale mach
ten. 

De V.U. stelt voor : 
— hervorming en afstemming op de 
behoeften van de kleine en middel
grote bedrijven van het ondervijs-
en scholingsstelsel; oprichting van 
een Vlaams instituut voor de KMO 
met wetenschappelijke en vormende 
opdracht; uitbreiding van overheids-
kredieten; voorlichting voor en steun 
aan koöperatie in de produktie- en 
distributiesektor; vertegenwoordi
ging van de KMO-sektor in de ver
schillende sociale instellingen en 
ekonomische lichamen. 

3. EKONOMISCHE 

PROGRAMMATIE 

In het kader van de West-Europese 
ruimte en rekening houdend met de 
staatkundige grenzen dienen Vlaan
deren en Wallonië beschouwd te 

EEN MODERN PROGRAMMA 
VOOR MODERNE MENSEN 

worden als twee socio-ekonomische 
gewesten met eigen problemen. 

Daarom eist de V.U. : 
— de omvorming van het Bureau 
voor Ekonomische Programmatie 
tot een Vlaams en een Waals Plan
bureau; de samenvoeging van de 
Nationale Arbeidsraad en de Cen
trale Raad van het Bedrijfsleven 
tot een Sociaal-Ekonomische Raad 
en de splitsing van deze raad in 
Vlaamse en Waalse afdelingen; de 
omvorming van de Nationale Inves
teringsmaatschappij tot een Vlaam
se en Waalse Investeringsmaat
schappij. 

Daarenboven stelt de V.U. voor : 
— het onder overbeidskontrole 
brengen van de energiesektor, ge
zien het belang van deze basissek-
tor voor de ganse ekonomie en ge
let op de noodzaak van een plan
matig internationaal energiebeleid;' 
de nationalisering van het kerncen
trum te Mol en de Sabena, gelet op 
de zeer hoge staatstoelagen; het 
breken van de monopolieposities der 
grote geldmachten, banken, t rusts 
en holdings en het toepassen van 
een sluitende kontrole daarop; het 
plaatsen onder gemeenschappelijk 
overheidsbeheer van de Limburgse 
steenkolenmi j nen. 

De V.U. eist bovendien : 
— dat de investeringsplannen van 
Vlaanderen en Wallonië binnen de 
grenzen moeten blijven van het 
spaarvermogen der beide gemeen
schappen; 
— dat de Europese ekonomische in
tegratie geen privé-terrein mag blij
ven van de kapitalistische groot
machten, doch onder demokrati-
'sche kontrole moet komen; 
— dat de konkurrentiële positie van 
onze bedrijven op internationaal 
vlak bijzondere aandacht verdient. 

De Volksunie doet een beroep op 

alle Vlamingen om door hun steun 

aan dit programma en aan het 

« Ontwikkelingsplan 1965-1975 voor 

Vlaanderen» de opgang van het 

Vlaamse Volk door zelfbeschikking 

naar volledige ontplooiing en wel

vaart mogelijk te maken. 

file:///ociaal-ekonomische


M VOLKSUNIE 11 

IN DE KAMER: 

DE UNIVERSITAIRE EKSPANSIE 
Tijdens de maralhonzitting verleden week in de Kamer, waarbij op beschamend 

lichtzinnige manier het regeringsontwerp inzfike universitaire ekspansie er door 

werd gejaagd, hield volksvertegenwoordiger R. Maltheyssens volgende tussen

komst : 

Door de sociaal-economische poli
tiek van deze eenheidsstaat die voor
al op de grootnijverheid in Wallonië is 
gericht, werden de belangen van de 
Vlaamse gemeenschap zwaar ge
schaad. De gevolgen hiervan waren 
en zijn : verminderde werkgelegen
heid in eigen streek, lagere lonen, la
gere welstand. Deze lagere welstand 
is er o.a schuld aan dat het aandeel 
van de Vlaamise jeugd in de univer
sitaire bevolking ver beneden het nor
male peil blijft. 

Inderdaad, zelfs volgens de jongste 
en gunstigste statistieken — en ik 
ben niet in staat ze op hun betrouw
baarheid te controleren — zouden de 
Vlamingen slechts 42 % van de uni
versitaire bevolking leveren terwijl 
zij ruim 60 % van de bevolking van 
de lagere scholen uitmaken. 

Blanckaert (C.V.P.) : Die cijfers zijn 
vier jaar oud. 

Mattheyssens : Dat zijn de cijfers 
die de heer Minister in het verslag 
vermeldt, Mijnheer Blanckaert. 

Dat zou U moeten weten sinds ver
leden week... 

Van Hoorick (B.S.P.) : Zij' zijn 
voorbijgest re ejd. 

Mattheyssens : Richt U tot de ver
slaggever. Ik heb gemeend dat een 
parlementair document betrouwbaar 
was en bruikbaar, alleszins in deze 
Kamer. Daarom heb ik deze cijfers 
geciteerd. 

Bovendien werd door de verderfe
lijke verfransingspolitiek van deze 
eenheidsstaat aan de Vlaamse ge
meenschap onberekenbare kulturele 
schade toegebracht. Om deze redenen 
mogen wij van deze staat eisen dat 
hij een grootscheepse en doeltreffen
de kultuurpolitiek zou voeren als ver
goeding voor de aangerichte schade. 

Deze kulturele politiek zou de 
Vlaamse gemeenschap in staat moe
ten stellen, in een versneld tempo 
haar achterstand op te haJen. Daar
door moet aan een veel groter aantal 
jonge Vlamingen dan totnogtoe het 
geval was, de gelegenheid worden ge
boden universitair onderwijs, van

zelfsprekend van hoge kwaliteit, te 
volgen. 

Verder moeten de haarden van ver-
fransing in Vlaanderen worden op
geruimd, omdat de voorwaarde tot 
volle kulturele opgang van de Vlaam
se gemeenschap de volledige taal- en 
kultuurhomogeniteit is. 

De Sweemer (B.S.P.) : Vraag eens 
wie in Antwerpen de Franse cursus 
van maritiem recht volgt ? 

Mattheyssens : Daat zijn wij tegen. 
Het kan ons niets schelen dat u daar
voor zijt. Mijnheer De Sweemer. 

Blanckaert (C.V.P.) : Weet U voor 
wie die Franse kursussen toegankelijk 
zijn ? 

Mattheyssens : Ik zal hierop nog 
terugkomen. 

Vervolgens moet de aanwezigheid 
van de Nederlandse kuituur in de 
hoofdstad worden versterkt. Omdat 
deze kuituur, gelet op de enge gees
tesgesteldheid te Brussel, steeds voor 
provincialistisch zal worden versleten. 

Wij zijn vanzelfprekend voorstan
der van het beginsel van de universi
taire expansie. Wij willen hier onder
zoeken in hoeverre het ontwerp dat 
wij bespreken aan onze vereisten 
voldoet. 

Met het oog op de volledige taai
en kultuurhomogeniteit zijn wij 
voorstander van de volledige over
heveling van de Franse afdeling van 
de Leuvense universiteit naar Wal
lonië. Wij hebben reeds ' in 1962 een 
wetsvoorstel strekkend tot deze over
heveling ingediend. Intussen hebben 
de studentenverenigingen ons stand
punt overgenomen en heeft zelfs pro
fessor Massart, als ik me niet vergis, 
zich eveneens uitgesproken voor die 
overheveling. 

De verslaggever schrijft zelf dat in 
een kleine stad als Leuven 17.000 stu
denten samengeperst zijn. Wij wijzen 
beslist de plannen af om de fransta-
lige medische fakulteit naar de Brus
selse agglomeratie over te brengen. 
Deze fakulteit kan niet volledig ten 
dienste staan van het nederlandsta-
lig Brussels publiek. De onmogelijke 
toestand die te Leuven bestaat ten 

Drs Coppieters spreekt op het kongres. 

overstaan van het Leuvens publiek 
zal zich ten dele herhalen in de Brus
selse agglomeratie. Bovendien zal de
ze fakulteit het franstalig overwicht 
versterken... 

Wat de Vrije Universiteit van Brus
sel betreft, zijn wij voorstander van 
de volledige splitsing in twee autono
me afdelingen, omdat wij menen dat 
ook de Vlaamse vrijzinnigen recht 
hebben op een volledig universitair 
onderwijs dat met hun levensbe
schouwing overeenkomt. Bovendien 
zal de splitsing ten goede komen aan 
de versterking van het Nederlandse 
kultuurleven te Bnissel. Zonder deze 
versterking zal Brussel een franstali-
ge stad worden die zichzelf als hoofd
stad van een tweeledig land zal on
mogelijk maken. De patriotten zani-
ken steeds over het kruispunt der 
kuituren, dat dit land zou zijn. Zij 
hebben nu de gelegenheid te bewij
zen dat zij dat werkelijk willen door 
de volledige splitsing van de Brussel
se universiteit door te voeren. 

Dhr Jaak Steegmans, organisatorische spil van hei partij kongres. 

Voor Antwerpen zijn wij teleurge
steld. Wij hadden een grote pluralis
tische universiteit verwacht met ho
ge standing. Waardig van een stad 
die door sommigen de hoofdstad van 
Vlaanderen wordt genoemd... (Onder
breking van Cooreman, C.V.P.). 

Ja, mijnheer Cooreman, die stad 
wordt zo genoemd door haar burge
meester U zou het toch moeten we
ten als U onderbreekt. 

Het is een stad die alleszins een 
groeiende handels- en nijverheids.me-
tropool is en de vierde wereldhaven. 
Een stad bovendien met een onont-
sloten Kempisch hinterland. Wij zul
len ons ook verzetten tegen het be
houd of het inrichten van franstalig 
onderwijs in de universitaire centra 
te Antwerpen. Wij zullen ons niet la
ten beetnemen door allerlei smoesjes, 
waarin men steeds de verfransings
politiek in Vlaanderen heeft verpakt. 

Om de jeugd van de provincie Lim
burg, die een provincie in expansie 
is, eveneens in de gelegenheid te stel
len universitaire studie te doen, zijn 
wij voorstander van een Belgisch-
Nederlandse universiteit bv. te Maas
tricht. Het zal de praktische verwe
zenlijking zijn van de Nederlands-
Vlaamse integratie, die broodnodig is 
en waarvan de Minister van Kuituur 
en Adjunct voor Nationale Opvoeding 
ook voorstander blijkt te zijn, even
als een gevolmachtigd minister en 
oud secretaris-generaal van Nationa
le Opvoeding en Kuituur. 

Wanneer wij het ontwerp zien in 
het licht van de beginselen die wij 
noodzakelijk achten om de Vlaamse 
achterstand op te halen, dan is het 
ten volle duidelijk, dat dit ontwerp 
onmogelijk aan de verwachtingen kan 
beantwoorden. Het is een werkstuk 
dat duidelijk de sporen van de con
fessionele en niet-confessionele touw
trekkerij vertoont, met op de achter
grond de kleine partijpolitieke bere
keningen om de jeugd aan mekaars" 
invloed te onttrekken 

De verzuiling en de intellectuele 
gettomentaliteit wordt hiermede niet 
doorbroken, maar eerder versterkt. 

De Vlaamse jeugd verdient beter 
en de geschade Vlaamse gemeenschap 
heeft recht op een grootser en rui
mer opgevatte kultuurpolitiek en 
universitaire expansie, dan ons hier 
met dit hybridisch ontwerp wordt 
voorgelegd. 
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Ze zaten er blijkbaar mee verveeld. Het 
Volksuniekongres doodzwi.l'gen — üjk enkele 
jaren — ging niet meer. Het met enkele dood
doeners belachelijk maken, gaat vermoede
lijk ook niet meer. Zelfs de felste tegen
stander van onze partij zal zondag onder 
de indruk gekomen zijn, als hdj ons ver-
kiezingskongires te Brussel bijwoonde. 

Ze worden verplicht, al is het met lange 
tanden, de kost die wij opdienen door te 
nemen. 

Le Peuple 
In tegenst^elling met La Libre Belgique en 

Le Soir die reeds maandag uitgebreide ver
slagen gaven, moesten We in het Brusselse 
BSP-dagblad tot dinsdag wachten. Maar dan 
werd het ook de hoofdschotel- In een hoofd
artikel « In medio virtus » zegt het dat er 
tussen ons en « de andere ekstremisten » 
geen verschil is, tenzij enkele woorden. 

Hieronder ziet u welke. 
« Maar kenmerkend is d&t als men een 

Waalse federalistische publicatie openslaat 
of een briefje van een Brusselse franko-
fone vereniging, men er jinst hetzelfde leest 
als men eenvoudig het woord Vlaams door 
Waals ot frankofoon vervangt. 

Zich verzettend tegen de herzipnmg van 
de grondwet, is het tegen de vervlaamsing 
van Brussel dat de enen zich verzetten en 
tegen de mmor'.satle van Wallonië of de 
franstaligen de anderen. 

Zo komt men tot de gekke sittiatie in Bel
gië met de twee taalgroepen dat de voor
vechters uit het een en uit het andere kamp 
beweren verdrukte minderheden te zijn, 
maar die zich vedenigd terugvinden om te 
verklaren niet te willen van de oplossingen 
der vroegere ronde tafel. » 

Dit blad met tipische BSP-adenerkalking 
begrijpt blijkbaar niet dat in een scheef
gelopen huishouden de scheiding ran tafel 
en bed draaglijker is dan door grendel
grondwetten nog verder « geumtariseerd te 
worden » naar CVBSP-recept. 

LA LIBRE EELEiaüE 
Heeft het over ons programma. 
Het is in staat om heel wat kiezers aan 

te trekken die << oppositie » willen stemmen, 
maar de PVV niet Vlaams genoeg zouden 
vinden. 

« Het programma van de Volksunie is een 
eigenaardig mengsel van sociale demagogie 
en Vlaams ekstremisme. Men vindt er tal
rijke beloften die op het kiesplatform van 
de BSP voorkomen. Pensioen van 52.000 fr., 
kwaliteitsgeneeskunde voor iedereen; stren
ge kontrole op de sleutelposK'S van de ener-
giesektor, 40-urenweek. Men vindt er ook her . 
vormingen op het fiscale vlak : afschaffing 
van de kaskadetaksen, fiscale vrijstelling 

voor gepensioneerden. Al die dingen zouden 
kunnen renderen bij de verk'ezmgen; des 
te meer omdat in de ogen van veel Vlaam
se kiezers de Volksunie de enige geldige op
positiepartij IS, onafgezien van iedere taai-
of grondwetskwestie. Voor velen onder hen 
blijft de PVV inderdaad de « partij van de 
franskiljons » ondanks de pogingen van 
mijnheer Van der Poorten en zijn vrien
den. » 

Het Volk 
Waar de Libre onze elektorale kansen 

goed zag, doet Het Volk dat ook maar on
der een bedekte vorm. Het jammert over 
het « Noodlot van de Volksunie », die de 
PVV zal steunen omdat de CVP zal aehter-
uitgaan. Wie ooit een minimum (ogika stu
deerde zal \TUchteloos t rachten een touw 
vast te knopen aan de .-< redenering » van 
Schildwacht. Waarvan hier enkel staaltjes. 

« Wij schrijven dit artikel niet voor de 
categorie der dwarsdrijvers, die in het 
Vlaamse land voor de Volksunie stemmen 
zoals de Waalse dwarsdrijvers communist 
stemmen. Maar wij denken met weemoed 
aan de goede Vlaamsgezinden, die dp ver
gissing begaan voor de Volksunie te stem
men, in de waan dat stemmen voor een ex
tremistische parti j het Vlaamse belang dient 
en de Vlaamse verwezenlijkingen kan ver
snellen. 

Ten eerste, elk oelangnjk stemm-enverlies 
van de CVP — doel dat de Volksunie wil 
bereiken — kan alleen voor gevolg hebben, 
dat de BSP de sterkste partij van het land 
wordt... met het fataal gevolg, dat er een 
socialistische Eerste-minister zou komen, 
hetzij in bondgenootschap met de P W . 
hetzij in bondgenootschap met de CVP. 
Kan men veronderstellen dat een Eerste-
mm'ster die afhankelijk zou zijn van de 
socialistische parti j , voor het Vlaams rechts
herstel een betere oplossing zou zijn dan 
een Vlaamse CVP-Eerste-minister? 

Wij begrijpen niet hoe de mensen van 
de Volksunie niet sidderen van ongerust
heid, wanneer zij bedenken, dat zij inzake 
de grondwetsherziening in gezelschap zijn 
van de PVV en bepaaldelijk van de Brus
selse Liberalen, om zich te verzetten tegen 
het ontworpen artikel 3bis en het artikel 
38bis van de toekomstige Grondwet. Het 
feit, dat ze in dat gezelschap verkeren, zou 
hen toch moeten doen veronderstellen en 
raden dat ze op het verkeerde spoor zijn! » 

DE GAZBT 
Heeft al betere verslagen gebracht over 

Vü-aktiviteiten. 
Heeft haar Brusselse korrespondent wel

licht bindingen met andere « demokrati-
sche » strekkingen? Zijn redenering over 
onze houding tegenover de pariteit klopt 
ook niet. 

Hij moet toch weten dat de kern van het 
federalisme, het zelfbestuur voor de deel
s ta ten is, terwijl we in het huidige sisteem 
pariteit krijgen zonder de autonomie. 

« Terzake heeft nu ook de Volksunie 
haa r s tandpunt bepaald. Zij is tegen een 
grendelgi'ondwet en voor federalisme. Dat 
is gemakkelijk gezegd, maar de motivering 
klinkt allesbehalve overtuigend Het stelsel 
van de pariteit is immers maar aanvecht
baar, als men zich op het unitaire vlak 
houdt. Dan alleen kan men aanvoeren dat 
het landsbeheer proportioneel verdeeld rhoet 
liggen onder de bevolkingsgroepen, dan al
leen kan onze demokratische meerderheids
positie spelen. In een federaal stelsel heeft 
men wel een (beperkte) autonomie voor elk 
der deelstaten, maar speelt op het hoogste 
vlak altijd de pariteit! Het is misschien 
daarom dat de VU er zich toe beperkt te
gen de grendelgrondwet te zijn, zich ander
zijds verzwijgt hoe zij het gewenste federa
listische regime denkt uit te bouwen Maar 
meteen krijgt ook dat vei-zet tegen de pari
taire wetgeviflg iets onechts. » 

voor allen 

Ziet niet alleen iets « onechts » in de 
Volksunie maar zelfs iets erg schijnheilig: 
wij zijn eenvoudig vermomde wolven in 
schapenvacht of beter ware misschien « brie
sende leeuwen, zoekende wie we zullen ver
slinden ». * 

« De Volksunie is een wolf in schapen-
vel. Haar dynamisme doet denken aan ver
volging van medeburgers, aan ai de mens
onterende uitspattingen van het Hitleris-
me, waarvan haar voorgangers de VNV-ers, 
de handlangers waren. 

De Volksunie is geen jonge part i j . Het is 
eenvoudig de voortzetting van een part i j 
waarvan de leiders tot 'n 1945 n et meer 
kunnen, niet meer durven, niet meer mogen 
aan de politieke oppervlakte komen. Zij is 
niet jonger dan welke andere part i j . Zij 
probeert haar verleden te doen vergeten. 
Zij heeft n ie t s ' te bieden en zeer veel te 
verstoppen. 

De Volksunie doet aan romantiek, om te 
doen vergeten hoe weinig romantisch haar 
optreden tijdens de oorlog was toen Gesta
po, Peldpolizei, Sicherheitsdienst e.a. verte
genwoordigers van de Hitlercultuur ons 
vaak er aan herinnerden waarto- nationa
lisme in s taat is. » 

Wat moeten ze grote schrik hebben van 
een verkiezingsvooruitgang van ons en wat 
moeten ze onze mensen voor aartsdom hou
den om zulk braaksel te blijven opwarmen. 

D 

Nog een blik op een gedeelte van het kongrespubliek. 

Le nieuwe 
Begint op zijn derde bladzijde met een 

rubriek « verkiezingen »-
Het lukt er in over aUe mogelijke part i j 

en te spreken, vooral over het groepje dat 
te Brussel onder naam <! Vlaamse demo-
kra ten » het avontuur instormt. Het blad 
lukt er ook in De Volksunie tolaa) dood te 
zwijgen. 

Blijkbaar zullen de CVP-zetels in globo 
overgenomen worden door de VD 

« Algemeen wordt aangenomen dat de 
CVP te Brussel een nederlaag zal lijden In 
Brusselse CVP-krmgen stelt men meer en 
meer de nationale voorzitter. Van den Boey-
nants , verantwoordelijk voor een gang van 
zaken die tot gevolg heeft dat de CVP m 
de hoofdstad gevaar loopt op alle fronten 
terrein te verliezen. Reeds wordt binnens
kamers gereageerd tegen wat genoemd wordt 
de « diktatuur », die de partijvoorzitter m 
de Brusselse CVP zou uitoefenen. 

Sedert het ontslag van haar (vrijgestelde) 
sekretaris, R. Bourgeois, heeft de Vlaamse 
vleugel van de parti j te Brussel haar meest 
dynamische figuur verloren Bourgeois die 
de derde plaats inneemt op de lijst van het 
« Vlaam.s front » te Brussel wordt door 
een zeker aanta l mili tanten gevolgd en 
heeft vooral in christelijk-syndikale kringen 
de aanhang weten te bewaren die hij daar 
(als oud-sekretaris van de KAJ) had ver
worven toen hij arrondissementeel part i j -
sekretaris v" 

Standaard 
JVIaakt van Paul Van den Boeynants, ho-

gergenoemd, bijna een martelaar van de 
Vlaamse zaak. 

« De politiek meest geladen poU was die 
van de Brusselse CVP waarover men in 
politieke kringen niet uitgepraat geraakt 
De likwidatie van minister Gilson blijft 
inderdaad kommentaai uitlokken. Vrij al
gemeen wordt zij uitgelegd als een reaktie 
tegen de politiek van tweetaligheid te Brus
sel. De CVP-voorzitter Van den Boeynants 
heeft in de reeks « Kopstukken n de Wet
s t raa t » die versie gelogenstraft en beweerd 
dat het o.m. een anti-goevernementele re
aktie zou zijn geweest. Die stelling lijkt 
ons echter betwistbaar Zij zou kunnen wor
den aangevochten met een verwijzing naar 
he t lot van de h. Van den Boeynants zelf. 
Deze laatste werd immers lilstaanvoerder 
dank zij de wijze waarop de poll-stemmen 
worden berekend : de lijstaanvoerder geniet 
automatisch van een gunstprocedure. 'yvare 
da t niet het geval geweest, dan zou de h. 
Van den Boeynants niet als eerste maar als 
vierde op de Franstalige lijst hebben ge

prijkt en als zevende op de globale Vlaams-
Franse kand datenlijst. 

Welnu, men kan moeilijk aanvoeren dat 
de Brusselse poU'er m de persoon van de? 
h. Van den Boeynants de regering h e t t 
willen treffen. Dat de CVP-voorzitter me t 
sterker uit de poll te voorschijn t rao, is 
te wijten aan zijn optieden ten gunste van 
de tweetaligheidspolitiek te Brussel. » 

In volgend stukje uit dezelfde Standaard 
gaat het niet over de een of andere poli
tieker die als overwinnaar uit de poli is 
gekomen. Wij geloven dat Eik Van Looy 
zich een bult moet gelachen hebben toen 
hij volgend stukje avonturenroman over 
zichzelf gi'pleegd zag door een van de asport-
joernalisten » die de Vlaamse pers teisteren. 

« Hij lachte niet omdat hij winnaar werd. 
Hij weende van de aandoening nog tot de 
levenden te behoren. De t ranen die uit zijn 
zwartomrande ogen weggeraakten. groeven 
loopgrachtjes in het stof dat zijn gelaat 
afdekte. Ze kronkelden zich tot aan de 
mondhoeken, waarin zij aangelengd met 
teugjes spuitwater verdwenen. 

Hij zal de eigen zoutsmaak niet geproefd 
hebben. Daarvoor was geen tijd De door 
zijn eigen dudt verschrikte was de speelbal 
geworden van opwaartse en ziiwaartse du
wen. Iedere radiokommentatcr vocht om een 
stuk van de winnaar; van de « held » van 
de dag, voor zijn mikro. » 

Walter Lnyten. 

Firma van haarkappersartikelen 
zoekt vertegenwoordiger voor de 
arrondissementen Turnhoiit en 
Lier met gedeelte van Brabant. 

Moet wagen bezitten en streek be
wonen. Middelbare studiën bij 
voorkeur. Fixe en commissie. 

Schrijven onder letters DL 4 bu
reel van het blad. 

Dringend gevraagd door Vlaam
se Ziekenkas-centraal sekretari-
aat. Vrouwelijke bediende 17-20 
jaar, in vast dienstverband. 
Schrijven met opgave van per
sonalia aan Vlaamse Ziekenkas, 
Kipdorp 50, Antwerpen. 

Ben erkend hoofdboekhouder, 
organisator, meertalig, vader 
van groot gezin Jarenlang lid 
van VU, word momenteel na 
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 öiad 

BECO 
BRANDSTOFFEM 

Tel (03)32.04.77-32.0210 

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

G E L D 1 
10.000 
50.000 
100.000 
Voor 1 

brengt 
brengt 
brengt 

B E L E G G E N ! 
op 
op 
op 

nlichtingen. 

1.000 
5.000 
10.000 
Tel. 

per 
per 
per 

jaar 
jaar 
jaar 

03/45.47.97 

GELD VANAF 3,75 % 
Loontrekkenden tot 100.000 

Zelfstand., Landbouwers tot 500.000 
Auto, grond, eigendom, tot 100 % 

krediet geen voorschot nodig 
20.000=36X642 100.000=60X1996 
50.000=60X998 100.000=120X1092 
Telef : (03) 35 98.85 tot 21 uur of 
schrijf: F.B. Bisschoppenhoflaan 69 
te Deurne - Antw. Ik kom thuis. 
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EDEGEM 

Op vrijdag 26 maar t jl., wist ge. 
meenteraadslid Hugo Schiltz in on
ze afdeling, de ruim 60 aanwezigen 
te boeien in zijn onderhoudende 
en vlotte stij , met een uiteenzet
t ing over he t thema Volksunie, 
part i j van groei en opbouw. 

Na een kort en stijlvol debat, 
gaf onze eerste verkozene de heer 
Ludo Van Huffelen, enkele anek
dotes uit de drie maanden oude, 
aktleve oppositie-ervaring van on
ze twee gemeenteraadsleden. 

Dat de CVP volksvertegenwoor
diger Tindemans geen lui-leven 
zal mogen slijten, daar zullen on
ze beide kandidaten wel blijven 
voor zorgen. 

HOBOKEN 

Het was toch zo gezellig beste 
vrienden, op het geslaagde en zeer 
gezellige « halfvastenbal » van de 
Volksunie te Hoboken. 

De toespraak van Meester Wa-
gemans was voor ons allen een 
zeer aangename veiTassing. Met 
veel leute en plezier ging de tijd 
Zo snel voorbij dat niemand dacht 
a a n huiswaarts keren. 

De afwezigen haddan ongelijk. 
Dit was he t eerste maa r zeker 
niet het laatste bal. 

WILRIJK 

De verkiezing voor de acht nieu
we leden van de COO was door de 
CVP-BSP-coalitie reeds bij voor
baat tot een formaliteit herleid. 

De s temmmg was in gemeen 
overleg tussen de drie tradionele 
part i jen zo uitgestippeld dat de 
CVP met haa r overtollige stemmen 
zou bewerken dat een derde socia
list in de commissie zou gekozen 
worden (wat trouwens in het 
CVP-BSP-coalitie-akkoord was be
paald) en dat bovendien een PVV-
er, die (gelet op het geringe stem
menaanta l van zijn partij) nor
maal geen enkele kans had om ge
kozen te worden, zou Benoemd wor
den met uitschakeling door prio
riteit van de tweede VU-kandi-
daat . Om deze uitschakeling te-be
werken zou de CVP de heer Van 
Hecken, een van haar oudste 
COO-mandatarissen, tegen de VU 
uitspelen Alles was zo goed ge
pland dat men er blijkbaar geen 
bezwaar tegen had dat de VU van 
deze smerige kombinatie op de 
hoogte werd gebracht. Men had 
echter zonder de waard gerekend, 
die met zijn administratieve ken
nis roet in het eten zou gooien. 

De konsternatie van de « zelf
zekere » tradltionelen was dan 
ook onbeschrijfelijk toen uit het 
resultaat van de stemming in de 
gemeenteraad bleek dat de VU 
toch twee gekozenen had terwijl 
de socialisten hun derde man in 
het water zagen vallen en de CVP 
drie en de P W één gekozene 
hadden. 

Hugo Verhelst, onze eerste kan
didaat, werd « zmiver » gekozen 
met 13 stemmen. Hendrik Roosen, 
een konsekwent Vlaming, die reeds 
19 jaar (waarvan meer dan 15 
zonder enige vergoeding) voor de 
CVP in de commissie zetelde en 
die de CVP nu klakkeloos wou la
ten vallen omdat hij iemand is 
die « te pas en te onpas » voor 
zijn overtuiging durft uit te ko
men, behaalde 12 stemmen en 
kwam aldus in kompetitie met de 
CVP-er Van Hecken en buiten ver
wachting ook met een kandidaat 
van de BSP. die door een toevalli
ge vergissing — of was het mis
schien opzet — eveneens 12 stem
men bekomen had. Inzake priori
teit moest de BSP-er het onmid
dellijk afleggen tegen de heren 
Roosen en Van Hecken, zodat hij 
duidelijk uitgeschakeld was. In
dien er geen « toevallige vergis

sing » gebeurd was, zou de heer 
Roosen he t inzake prioriteit ge
haald hebben op de « rasechte » 
CVP-er Van Hecken. 

De grootste verliezers in deze 
aangelegenheid zijn de socialisten. 

Gedurende een half uur hebben 
zij ten a^Hschouwe van de hele 
gemeenteraad de s temmen van 
h u n drie kandidaten herteld en 
herteld gelijk kleine kinderen die 
het maar niet kunnen geloven dat 
wie een put graaft voor een an
der er soms zelf in valt De CVP-
ers lachten — groen natuurlijk. 

BRABANT 

VILVOORDE ~ -
Het mirakel van de doorbraak 

was duidelijk zichtbaar op de 
volksvergadering welke op vrijdag-
9 april 1985 in deze vroeger zo 
« rode » gemeente plaats had. 

Waar zeven jaar geleden een 
Volksunievergadering in Vilvoorde 
maximum 40 belangstellenden 
trok, waren er nu ruim 300 uit al
le lagen van de plaatselijke be
volking. Met spanning luisterden 
Zie naa r Wim Jorissen, Dokter An-
ciaux, onze eerste kandidaat en 
naa r algemene voorzitter Van der 
Eist. 

De volledige instemming van de 
toehoorders bleek, toen de omha
ling voor he t verkiezingsfonds het 
fantastisch bedrag van 6.500 frank 
opbracht. 

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 liet plaatselijk be
stuur. 

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

Deelname in do onkosten 30 fr. 
Reuze tombola met prachtige 

prijzen. 
Koud buffet. 

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. 

LIMBURG 

MAASEIK 
Coppieters. 

Donderdag na Pasen, 22 april, 
komt M. Coppieters naar Maaseik 
spreken in zaai « Aurora », Ei
kerpoort. Wij rekenen erop dat 
deze unieke avond een bruisende 
atmosfeer zal kennen. --

Houdt deze dag vrij en spreekt 
nu reeds af met vrienden en ken
nissen. 
Sooiaal 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 gespscializeerde 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 mobiiizatie. 

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 het verkiezings
fonds op postrekening 9291.78 van 
P. Van Venckenray, Bosstraat 16 
Maaseik. 

Jong-Vlaamse studentengemeenschap J.V.S.G. 

STUDENTENBETOGING 
op zaterdag 8 mei 1965 te 14 uur 30 St. Jansplein, Antwerpen, 
tegen de voorgenomen grondwetsherziening, voor een volwaar. 
dige universiteit te Antwerpen. 

Stemrecht op 18-jarige leeftijd. 
Alle studenten en jongeren stappen op. 

OOST-VLAANDEREN 

DEINZE 
Meeting op vrijdag 7 mei. Spre

kers Dr. J . Wanni jn en O. Van 
de Kerckhoven. 

DENDERLEEUW 
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 
Overstraeten, algemeen propagan
daleider. 

GENT 
1ste grote Volksuniemeeting te 

Gent op 23 april 1965 te 20 uur in 
he t Vlaams huis Roeland. 

Sprekers : Dr. Leo Wouters, 
volksvertegenwoordiger; Dr. Ri
chard Van Leemputten, volksver-
tegen-wfoordiger; Ir. Guido Deroo, 
gemeenteraadslid te Gent ; Joris 
De Keyser, ere-ondervoorzitter 
nieuw verbond der Vlaamse Oud-
etrijders. 

GENT-EEKLO 
1ste autokaravaan op 25 april. 

Het programma is als volgt : 6uur 
45 vorming van de karavaan op de 
Antwerpse steenweg aan het ge. 

• meentehuis te Sint Amandsberg; 
13 uur middagmaal te Zeveneke 
café Majestic, Antwerpse steenweg; 
14 uur vorming van de namiddag
karavaan te Zeveneke.. 

Wij roepen alle simpatisanten 
automobilisten op voor deze pro-
pagandatocht. Er kunnen geen 
wagens te veel zijn. 

De tweede autokaravaan volgt 
op z»ndag 2 mei a.s. 
Financiële mobilisatie. 

Op 8 april zag de klassering per 
gemeente in verhouding tot het 
aantal inwoners er als volgt uit : 
1. Deurle; 2. Ursel; 3. De Pinte; 
4. Vosselare; 5. St. Denijs-Wes-
t rem; 6. Zomergem; V. Aalter; 8. 
Deinze - Astene -. Petegem; 9 
Vinkt; 10. Gent ; St. Martens-La-
tem; 12. St. "Amandsberg; 13. Me-
relbeke; 14. Wondelgem; 15. Lo-
christi; 16. Nevele; 17. Oostakker; 
18. Eeklo; 19. Zeveneken; 20. Zul
te; 21. Waterland-Oudeman; 22. 
Assenede; , 23. Machelen; Malde-
gem; Zwijnaarde; 26. Destelber-
gen; 27.' Afsnee; 28. Gentbrugge; 
Mariakerke; 30. RonseJe; 31. Mel-
le; Olsene; 33. Evergem; Lembe-
ke; Lotenhulle; Oosteeklo; 37. 
Moerbeke; 38. Ertvelde; Kaprijke; 
40. Zelzate; 41. Watervliet; Zever-
gem; 43. Sleidinge; Waarschoot; 
45j Ledeberg; Adegem; Drongen; 
Lovendegem 

Steun uw gemeente en ons kies. 
fonds door uw storting op PRK 
92.33.54 van de Volksunie Geni-
Eeklo te Gent. 

LEDEBERG 
Lijsten. 

Voor het distrikt Ledeberg ko
men volgende drie kandidaten op 
de provincielijst uit het kanton 
Oosterzele : dhr Van Rijssel, land
bouwer (Semmerzake), dhr Rik De 
Paepe, lid van he t arrondissemen
teel bestuur, dr jur. Piet De Pauw 
propagandaleider kanton Ooster
zele. 
Autokaravanen. 

De autokaravanen doorheen het 
distrikt Ledeberg hebben plaats 
24 april en 8 mei. Daarvoor wer
den de afdelingen en kernen uit 
het distrikt spec'aai uitgenodigd, 
meer bepaald uit Gentbrugge. 
Destelbergen en Zeveneken. 

Bezorgt nu onmiddellijk uw 
naam en adres aan : Piet De 
Pauw, G. Gezellelaan 38, Merel-
beke of aan Dr Meysman, Kas
teelstraat te Melsen. Wij verwach
ten een buitengewone belangstel
ling. 

Aarzelt dus niet. 
Vertrek : telkens te 14 uur aan 

lokaal « Berkenhof », Bergstraat 
te Merelbeke. 
Meeting. 

Allen, vrienden en simpatizan-
ten en belangstellenden, die het 
eerlijk menen met het « Vlaande
ren eerst », komt en luistert naar 
de rede van dhr Toon Van Over
straeten, redaktle-sekretaris van 
de Volksunie, op donderdag 22 
april, te 20 uur stipt, in gasthof 
« Berkenhof », Bergstraat te Me
relbeke. 

Deze meeting wordt gevolgd 
door een kleine verrassing, aan
geboden aan alle medewerkers. 

BRUSSEL 
Grote volksvergadering op vrijdag 23 april te 20 uur in de 

zaal <( De Groene poort », Gentse steenweg 12, St. J a n s Molen
beek. SiM-ekers : A. van Malderen (arr. voorz. Brussel), Dr. V. 
Anciaux (prov. voorz. Brabant) en Drs Wim Jorissen, algemeen 
sekretaris. Allen daarheen. 

MERE 
Afdeling gesticht. 

Reeds garu;me tijd werd in Me
re onderling kontakt gezocht door 
vu-gezinden. De kogel is nu ein
delijk door de kerk : het is tot de 
oprichting van een plaatselijke 
VU-afdeling gekomen. 

Reeds tijdens de eerste week 
boekten we bemoedigend succes, 
aangezien reeds op meer dan vijf
tig aktieve leden kan gerekend 
worden. Wie wordt ons honderdste 
lid? 

Deze keer zal ook te Mere de 
Volksunie een hart ig woordje mee
spreken in de verkiezingsstrijd. 

Daar wordt voor gezorgd! 
Het (jonge) bestuur houdt er 

aan langs deze weg de leden te 
danken voor h u n enthoesiast toe
treden en h u n zo welkome mate
riele en morele steun. 

MERELBEKE 
Kolportage. 

Stijve knoken en botten belet
ten ons niet, op zondag 11 april 
te kolporeren in Destelbergen. 
Peest en plezier hadden blijkbaar 
de kapaciteiten opgevoerd, want 
er werd voor ons distrikt een re-
kordverkoop behaald van precies 
180 nummers. In volle vaart ging 
he t van daar naar het partijkon-
gres. 

Op paasmaandag kolporteren 
wij te Scheldewindeke en Ooster-
zeio. 

We verwachten onze voltallige 
ploeg om 9 uur in- het « « Ber
kenhof », Bergstraat te Merelbeke. 
Op 25 april kolportage te Gent
brugge : verzamelen te 9 uur in 
« Berkenhof », of te 9 uur 15 in 
« Rubenshof » (Gsnt) . 

De werkvergadering van 7 april 
legde de laatste hand aan het pro-
paganda-programma, dat onze af
deling toelaat het gansp distrikt 
te bestrijken. Daartoe verbonden 
zich eens te meer talrijke geest
driftige medewerkers. Opnieuw 
begroetten wij nieuwe helpers 
Bal. 

Voor het eerst in het kanton 
Oosterzele werd er een Volksunie-
bal gegeven, en wel op zaterdag 
10 april m « Gasthof Oberbayern » 
te Scheldewindeke. 

Na de zware inspanningen en 
dagelijkse werking der voorgaan
de maanden verdienden onze 
vrienden en medewerkers werke
lijk dit feest. Een bomvolle zaal 
zong en danste de laatste slapers 
uit het kanton wakker : vooruit, 
met verse energie en moed aan 
he t werk. 

WEST-VLAANDEREN 

BRUGGE 
Verkiezingsfonds! 

Wij brengen onze leden, abon-
nenten, enz. ter kennis dat een 
gevolmachtigd afgevaardigde zich 
ten hunne huize zal aanbieden 
om tegen kwijtschrift 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 ol 
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 1 

DIKSMUIDE 
BaL 

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

Zondag 18 april vanaf 19 uur 
met het kwintet WilUy Roland. 

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

Inkom telkens 20 fr. 

en gaf ons 1000 fr. voor het kies-
fonds. Een gepensioneerde arbei
der, vrijwUliger 14-18, stak ons 
500 fr. in de hand. 

Waar blijven dezen fie over geld 
beschikken? 

Vrienden, wij hebben geld no . 
dig, veel geld voor de verkiezings
propaganda! Geeft en koopt een 
steunkaart . 

lEPER 
De verkiezingsstrijd wordt inge

zet. Onze kolportageploegen en pro
pagandisten hunkeren naar werk. 

Op zondag 2 mei in de stads-
schouwbm-g te leper om 10 uur 's 
voormiddags de uitgestelde volks
vergadering. Als sprekers niemand 
minder dan Drs M. Coppieters en 
de onvermoeibare volksvertegen
woordiger Van Leemputten, de 
verdediger der landbouwersbelan-
gen. 

De stadsschouwburg moet te 
klein zijn. Houd die datum vn j . 

Weldra komt ons eerste i^amflet 
van de pers. Het wordt bedeeld 
over gans het arrondissement. Het 
is enkel een be.gin. Maar koken 
kost geld. 

Daarom stort uw finantieie steun 
op postrekening van Medard Pou-
lon te Westouter, nr 144734, ofwel 
op de Kredietbank leper rek. nr 
6648-12947-01 der Volksunie. 

KORTRIJK 
Landbouwnummer. 

Op 3 mei 65 verspreden wij ons 
speciaal nummer voor de land
bouwers, wij verwachten de pro
pagandisten om 17 uur in den 
« Astor ». 
Autokaravaan 

Alle bezitters van een auto
voertuig moeten de namiddag van 
8 mei a.s. vrij houden voor de 
autokaravaan doorheen ons ar
rondissement. Uur en plaats van 
verzamelen zullen nog medege
deeld worden. 
Drs. M. Coppieters komt! 

Op 10 mei a.s. om 20 uur spre-
ken Drs. M. (Coppieters en Toon 
van Overstraeten in de stads
schouwburg. Maak nu reeds pro
paganda, de schouwburg moet 
vol. 

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

POPERINGE 
1500 Strijdgenoten, vrienden en 

medevoelendeu hebben dinsdag 6 
april een prinselijke begrafenis 
bezorgd aan onze goede vriend 
Norbert Vandenberghe, bestuurslid 
der Volksunie, gewest Poperinge. 
Nimmer zagen we zoveel welge
meende blijken van vriendscha/p 
en medeleven. Meerdere kronen 
geschonken door familie, werkmak-
kers en vrienden, een sterke af* 
vaard^ ing met vlaggen van de' 
Chiro-Jeugd (waarvan Norbert nog 
leider is' geweest), een eindeloze 
offergang. Bij het graf sprak se
kretaris Rik Sohier een diepgevoeld 
afscheidswoord tot Norbert en ver
tolkte de gevoelens van de velen 
die medeleven met de diepbeproef-
de familie. Goede vriend Norbert 
rust zacht; wij vergeten u niet. 

zoekertjes 
Wie kan een beproefd Vlaams 

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

ICHTEGEM - EERNEGEM - KOR
TEMARK 

Bij bezoek aan een oud 'VI. Nat. 
(80 jaar) zegde de man « hier, 

van liet in armoede gespaarde 

Jonge moeder zoekt thuiswerk: 
bezit een schrijfmach., d a a r b i ^ v 
een schoon handschrift; kan on
berispelijk Nederlands en goed 
rekenen. Zou ook kunnen helpen 
bij opzoekingen en statistieken. 

», Schrijven letters BV, bureel blad. 
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BEWEGINGSLEYEN 
ANTWERPEN 

BERCHEM 
Verkiezingsbal op zaterdag 1 

mei 1965 te .20 uur 30 in feestzaal 
Rubens, Statiestraat 175. te Ber-
chem. 

Dansorkest Jan Daens. 
Inkom : 20 fr. 
Algemene leden- en simpstti-

santenvergadering van de afdeling 
Berchem op donderdag 29 apsil 
1965, te 20 uur 15 in feestzaal Ru
bens, Statiestraat 175 te Berchem. 

Wij doen een drmgende oproep 
opdat al onze vrienden die kunnen 
en willen medehelpen aan de ver-
kiezmgsstrijd zeker zouden aan
wezig zijn. 

MERKSEM 
Verkiezingen. 

Donderdag 22 april, te 20 uur 
30 in « Tijl », vergadering voor 
bestuur en alle akticve leden. Bi-
2»ndere uitnodigingen worden ver
zonden. 
Financiële mobilisatie. 

De verkiezingen zullen veel geld 
kosten. Wij vragen aan al onze 
leden en simpatisanten een g o ^ 
en gul onthaal voor te behouden 
aan de propagandisten die met 
steunkaarten zullen komen aanbel 

w len. Door de goede zorgen en op 
initiatief van een onzer jonge leden 
stasit nu bijna in ieder VU-gczin 
een spaarpotje waar alle dagen 
wat kan invallen zowel van huis-
gepöten als van bezorfcers. De to
tale opbrengst dient onvermmderd 
voor de verkiezingspropaganda. 
W i e ^ e e f t nog geen spaarjxit? 
VI. K Groeninghe 

Op vrijdag 23 april, in het 
Vlaams huis « Tijl », Bredabaan 
298, te 20 uur 15 een zeer bizon-
dere avond. Geïllustreerde voor
dracht door Jos. Leysen : het to
neel vroeger en nu Akteurs zul
len deze voordracht opluisteren 

Toegang vrij en iedereen is wel
kom. 
Wielerkoers., ~ 

Op zondag 25 april grote wie
lerkoers voor liefhebbers, 4de her-
denkingsprijs Prans Geudens. In
gericht door de wielerclub WAK 
Hoboken met medewerking van de 

= Vlaamse Krmg Groenmghe. Ver
trek te 4 uur 30 aan « Café Es
quire », Terlindenhofstraat. Aan-
komst aldaar. Uitdeling dêr rog-
nummers en uitreiking der prij
zen In « Tijl », Bredabaan 398. 
,Wij vragen aan al onze vrienden 
naar deze koers te komen kijken. 

>] 

BRABANT 

HOEIIjAART-OVERIJSE 
Onze derde werftochi naar de

ze gemeenten bewees dat ook 
daar de belangstelling voor onze 
parti j meer dan verdubbeld is se
dert 1961. 

Toen we de eerste maal ons blad 
aldaar verkochten, werden er 104 
geplaatst; thans bereikten onze 
propagandisten hel getal 212. 

De opbrengst (1.060 fr.) werd da
delijk overgemaakt aan de arron-
dissem«ntele propagandaleider, die 
zware financiële zorgen heeft, 
want hij moet er voor zorgen dat 
er genoeg materiaal is om onze 
119 gemeenten mooi in een Volks-
uniekleedje te steken. 

Nogmaals wordt eeen dringend 
beroep gedaan, opdat de goedge
zinden, die de aktieva werking 
willen steunen, een flink deel van 
hun verlofgeld 1965 nu reeds zou
den afstaan door storting van 
steun op Pr 86.54.50 van Volks
unie Arrondissement Brussel, M. 
Lemonnierlaan 82, Brussel 1'. 

HEVER 
- Onze flinke weffploeg bracht 
verleden zondag een gioot aantal 
nummers aan de man. Ondanks 
het slechte weder zijn ze steeds 
op post en verdienen een hartelijk 
proficiat voor h u n goede werking. 

KESSEL-LO 
Hier werd met een goede ploeg 

een machtige werftocht gehouden 
met uitstekend rezultaat. Hoe meer 
de verkiezingen naderen, hoe har
der onze mannen werken. 

LIEDEKERKE 
Pensenkermls. 

Op de uitgebreide bestuursver-
gadering van zondag 36 deaer 

werd beslist dat wij onze Jaarlijke 
« pensenkermis » zullen houden op 
zaterdag 24 april in ons gewoon 
lokaal. 

Wij houden van nu af die avond 
reeds vrij, 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 worden bijtijds 
medegedeeld. 

SCHAARBEEK 
De jong-CVP (het schijnt dat 

zo 'n groepje nog bestaat) had de 
« Lanmie Goedzakprijs » toege
kend aan de CVP-afdeUng Schaar
beek, omdat ze zo dwaas gehan
deld had tegenover bet gemeente
raadslid De Kerpel, die meer dan 
2000 Vlaamse voorkeurstemmen 
haalde. 

Die Jong-CJVP-ers zijn er niet
tegenstaande al hun openingspo-
gingen aan voor hun moeite. Oe-
meenteraadsVd De Kerpel heeft 
begrepen dat de CVP een stal is 
alleen voor opportunisten en 
plaatsjesjagers. 

Hij is lid geworden "Van de 
Volksunie en heeft zelfs toegezegd 
dat hij in de plaatselijke afdeling 
zijn verantwoordelijkheid zal op
nemen. We halen zijn geval met 
genoegen aan en gevan het als 
voorbeeld aan de talrijke Vlaamse 
afgestudeerden, opdat zij bescliei-
den maar doeltreffend rnee de 
verantwoordelijkhwd zouden dra
gen in deze belangrijke tijd. 

WEMMEL 
Vrijdag 30 april te 20 uur in de 

zaal «Cent rum», Merchtemsestw. 
87 (<^^ 5 minuten van het tram
station ) te Wemmei : grote volks-
vergadermg. 

Sprekers" : Mr. Pr. Van der Eist, 
dr. Vic Anciaux, A Van Malderen. 

Allen daarheen. Breng v-'ienden 
en bekenden mee I 

LIMBURG 

LIMBURG 
~ W i j doen een dringende oproep 
tot onze automobilisten om op za
terdag 24 april onze dubbele auto-
Karavaan tot een succes te doen 
uitgroeieji. 

De wagens uit de kantons Sint 
Truiden, Beringen en Herk de 
Stad verzamelen om 13 uur 30 op 
de Grote Markt te Sint Truiden 
en rijden via Herk de Stad, Lum-
men, Beringen, Zolder en Houtha
len naar Hasselt. 

vaor de tweede karavaan doen 
wij 'n beroep op de kantons Genk, 
Hasselt, Maaseik, Bilzen en Me-
chelen aan de Maas. Verzameling 
om 13 uur 30 in de omgeving van 
lokaal Oberbayern, Hoevezavel, 
Waterschei. De tocht gaat via de 
Genker Mijnstreek naar Mechelen, 
Lanaken en Bilzen. 

De twee karavanen verenigen 
zich te Hasselt op het Kolonel Du-
sartplem voor een gezamenlijke 
slotronde doorheen de Limtmrgse 
hoofdstad. 

Einde voorzien omstreeks 16 uur 
30 — 17 uur. ^ 

GENK 
Op zaterdag 24.4 te 20 uur 30 : 

Vlaams - nationaal dansfeest in 
zaal « Rembrandt ». Iedereen kan 
er de nodige dozis zuurstof op
doen om deze verkiezingsstrijd 
vol te houden en— te winnen. 

Voor verdere inlichtingen : Urb. 
Grognard, Genk of Urb. De Bruyn, 
Sterrekos, Steevoort. 

MUIZEN"* 
Met het oog op het stichten van 

een Volksunie-afdeling wordt op 
vrijdag 23-4 een kontaktvergade-
r ing belegd in zaal « El Dorado ». 
Leuvensesteenweg, te 20 uur. VU-
leden en simpatizanten, al dan 
niet reeds schriftelijk uitgenodigd, 
zijn hartelijk welkom. 

OOST-YLAANDEREN 

DENDEBMONDE 
Maandag 12.4.1965 werd Armand 

Smet te Hekelgem ten grave ge
dragen, onder een zeer talrijke 
toeloop. 

Als oud-burgemeester van Grem-
bergen, als lid van omzeggens alle 
Vlaamse verenigingen, verwierf 
hij een ontelbare schaar" vrienden 
Allen die hem van dichterbij ken
den, vonden in hem . de verper
soonlijking van alles wat goed
heid, eerlijkheid, oprechtheid, of
fervaardigheid, moed en strijdlust 
betekent. 

Bij het begin van de tweede 
oorlog, werd hij m.eegesleurd met 
de spooktrein van Abbeville en in 
1944 ontsnapte hij ter nauwer-
nood aan de dood. 

Na een mooie kerkdienst werd 
zijn stoffelijk overschot, gesierd 
met de leeuwenvlag, ten grave ge
dragen. Een zijner talrijke vi'ien-
den hield een lijkrede, die alle om-
staandefï* tot t ranen toe - bewoog. 

IDDERGEM 
Door de afdeling Welle wordt 

er in de zaal « Riva » op vrijdag 
30 april te 21 mvc een Vlaamse 
Mei-avond' ingericht. 
sJHet uitstekend « Eddy's Six 

Band » orkest zal er spelen voor 
jong en oud. 

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

De afdiSttigen uit het arr, Aalst 
worden dan ook vei zocht hun 
beste beentje voor te zetten tot 
wellukken van deze inrichting. 

Dus. op vrijdag 30 april allen 
naar IddergemI 

LEBBEKE 
J l e t is ons een zeer groot ge-

nSègen te kunnen mededelen dat 
op de gemeenteraadszitting van 5 
april 1965 de vriend Pieter Ver-
leyzen als üd van de Kommissie 
van Openbare Onderstand werd 
verkozen. 

Vriend Julien Du Bois werd als 
plaatsvervanger aangeduid. 

Wij kunnen verzekeren dat onze 
verkozenen zich bewust zijn van 
he t belangrijke van deze taak. 

Wij zijn ervan overtuigd da t de 
beide vrienden zich zullen inspan
nen om h u n taak in de KOO zeer 
behoorlijk te vervullen. 

WEST-YLAANDEREN 

BRUGGE (ARR) 
Verkiezingsfonds. 

Wij brengen onze leden, abon-
nenten, éhz. ter kennis da t een 
gevolmachtigd afgevaardigde *zich 

ten hunne huize zal aanbieden 
om tegen kwijtschrift 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 of 
andere huisgenoten), opdat onze 
betreffende afgevaardigde 'zich 
slechts eeiunaal zou dienen a a n 
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-

'wi l lendheid! Dank bij voorbaat! 
Bestuursleden en mil i tanten 

worden er verder aan herinnerd 
dat er tegen 50 en 100 fr. steun- . 
kaar ten voor het verkiezingsfonds 
werden in omloop gebracht. 
Mauri ts Coppieters. 

Op vriJdag^SO apr. a s . te 20 uur 
spr ekt in het hotel Rubens, Phi-
lipstookstr. nr 9, drs Maurits C3op-
pieters Houd nu reeds deze da
tum vrij! 

Definitieve samensteUng van de 
lijsten. 

Wat u ook in de plaatselijke 
pers moogt lezen, de lijsten wer
den nog niet definitief samenge
steld. De kaderleden en de leden 
van de arr. raad zullen tijdig ver
wittigd om hun beslissende stem 
uit te brengen. 

Werkipg VU-jongeren. 
De Jongeren leggen in het arr. 

Brugge-Torhout een meeslepend 
enthousiamse aan de dag; onder 
hun initiatieven vennelden wlJ 
met genoegen dff operatie « bal
lon ». de eieren-zopk op 2de paas
dag te Hertsberge en ijfe uitbating 
van de bierkelder te Brugge. 

Prov. zangfeest. 
VTB-VAB-Brugge legt een bus

reis in naar dit voor Oostende en 
de Vlaamse kust zo belangrijk 
zangfeest. Deelname wordt warm 
aanbevolen. Voor verdere inlich
tingen raadplege men de plaatse-
lijlce pers. 

« Vlaamse Club ». 
Terwijl de s ta tu ten van de SV 

« Vlaamse Club » in het staatsblad 
. werden gepubliceerd, gebeurde er 

in het lokaal Jozef Suveestraat 
2 een ware metamorfose. De be-
heerraad meent nu reeds de ope
ning te kunnen aankondigen te
gen 1 mei a.s. 

BRi lGGE STAD 
Op initiatief van de plaatselijke 

afdeling werd In de dagen voor 
Pasen een pamflet bedeeld onder 
de hoofding « h u n klokken luiden 
vals ». Daarmee werd te Brugge de 
kiesstrijd ingezet. 

DEZE WEEK OP UW SCHERM 
ZONDAG 
11.10 : Plechtige Hoogmis van 
Pasen, opgedragen door Z.H. Paus 
Paulus VI op het Sint-Pietersplein 
te Rome. De mis wordt gevolgd 
door de Pauselijke paaszegen « Urbi 
et Orbi » — 14.30 : De PUntstones 
(77e all.) — 14.55 : Voor boer en 
tuinder — 15.25 : Kapitein Zeppos 
(13e episode) — 15.50 : Volkscon-
eert door de Philharmonie van Ant
werpen o.l.v. Edward Plipse. Uit
voering van « De Moldau », van 
Prederik Smetana — 16.25 ; Vrljge-
zeilenhemel, tv-spel van Michelle 
Cousin — 18.25 : Sportuitslagen — 
18.30 : Klem, klein kleutertje — 
18.50 : De veilige ontsnapping, 
avonturenfilm — 19.55 : Weerbe
richt en mededelingen — 20.00 : 
TV-nieuws — 20.15 : Sportweekend 
— 20.45 : Het Koninklijk Circus. 
Voorstelling gegeven in het Konink
lijk Circus te Brussel — 22.16 : 
Oude orgelpracht — 22.35 : Poëzie 
in 625 lijnen — 23.10 ; TV-nleuws. 

MAANDAG ^ 
16.00 : Het uiltje brengt geluk, 
avonturenfilm voor de jeugd — 
17.25 : Motorsport. Reportage van 
een internationale motorcross — 
19.00 : Zandmannetje — 19.05 : 
Filmmuseum van de schaterlach : 
Een partijtje poker, filmklucht — 
19.20 : Tienerklanken — 19.55 : 
De Weerman — 20.00 : TV-nieuws 
— 20.30 : Openbaar kunstbezit 
« Het laatste oordeel » door Jan 
Provost — De zaak - Oppenhelmer, 
tv-spel van Hemar Kipphardt — 
22.40 : Vergeet niet te lezen — 
23.10 : TV-nieuws. 

DINSDAG 
16.00 : Grappige gebeurtenissen. 
Russische speelfilm voor de jeugd 
— 18.45 : Teletaalles : Prans. 29e 
les : L'atelier du pemtre — 19.00 ; 
Zandmannetje — 19.05 : Tijd voor 
u — 19.30 : De PUntstones. 78e afl. : 
De baby komt naar huls — 19.65 : 
Hier spreekt men Nederlands — 
19.59 : Weerbericht — 20.00 : TV-
nieuws — 20.25 : Dokter Ben Casey. 
He afl. : Eeen bittere overwinning 
— 21.15 : Mensen van onze tijd : 
Mussolini — 21.55 : Rlbbedeble, 
eabaretprogramma met Kor Van 
der Goten, Jef Burm, Hugo Bas-
poet en Clem Van Duyn — 22.25 : 
TV-nleuwa 

WOENSDAG 
17.00' : Televisum — 19.00 : Zand
mannetje — 19.06 : Richard Leeu-
wehart : De valstrik (14e all.) — 
19.30 : De wereld is klein : Woes-
tljnreis — 19.55 : De Weerman — 
20.00 : TV-nleuws — 20.26 : ' t Is 
maar een woord — 21.00 : Pllmtri-
bune : « Gertrud », drama van Carl 
Dreyer met Nina Peno Rode en 
.Baard Owe — 23.00 : Zoeklicht — 
23.30 : TV-nieuws. 

DONDERDAG 
19.00 : Zandmannetje — 19.05 : 
De vijf sleutels tot de schat : Wed
loop met de tijd (5e afl.) — 19.20 : 
Penelope — 19.55 : Hier spreekt 
men Nederlands — 19.59 : Weerbe
richt — 20.00 : TV-nieuws — 20.25 : 
Van de hak op de tak, ontspan
ningsprogramma met Yvonne Lex, 
Ida Polk, Les Clandestlns, Claude 
Kipnis, Hedi Klug, Ral Brugman 
e.a. — 21.00 : De grond waarop wij 
leven — 21.40 : Première — 22.05 : 
Gastprogramma. Het vrije woord : 
Lekenmoraal en -filosofie — 22.35 : 
TV-nieuws. 

V R l J D A d 
18.45 : Teletaalles ": Prans. 30e les : 
Une fête foraine — 1900 : Zand
mannetje — 19.05 : De wereld is 
klein : Oosters prentenboek. Van
daag : Tahiti en Tonga — 19.30 : 
Tienerklanken — 19.55 : De Weer
man — 20.00 : TV-nieuws — 20.25 : 
Johnny en Rijk, een paar apart, 
amusementsprogramma met Johnny 
Kraaykamp en R Ijk de Gooyer — 
20.65 : Ariadne auf Naxos, opera in 
een voorspel en één bedrijf van 
Richard Strauss — 23.00 : TV-
nieuws. 

ZATERDAG 
10.30 : Volksuniversiteit — 16.55 : 
Muziek voor jonge mensen. Van
daag : De weg naar Pai'ijs — 17.45 : 
Schooltelevisie — 18.55 ; Zandman
netje — 19.00 ; Ongewone kijk op 
het dierenrijk — 19.25 : Autorama 
— 19.55 : Hier spreekt men Neder
lands — 19.59 : Weerbericht — 
20.00 : TV-nleuws — 20.25 : Flor»-
liënshow. Een spel- en showpro-
gramma — 21.45 : Echo — 22.15 : 
In het Desllu-theater : Heimwe» 
naar Sorrento — 23.06 : TV-nleuws. 

JABBEKE 
organisatie van de a.s. verkiezin
gen en de steun aan plaatselijke 
kandidaten. 

Met het oog op een doorgedre
ven kernwerking werd op 10 aiMril 
11. te Jabbeke een samenkomst 
belegd. 

BUDDERVOORDE 
Samen met Rik Decan legt ge

meenteraadslid Willy Ghijsels te 
Ruddervoorde en randgemeenten 
bezoeken af met het oog op de 
komende verkiezingen. Wij hopen 
dat zij overal een goed onthaal 
zullen vinden." 

TIELT 
Op zaterdag 24 april • wordt een 

autokaravaan ingericht die zal 
vertrekken op de markt te Tielt 
rond 13U.30 Onze sta<j wordt door
kruist ; tevens worden enkele om-
hggende gemeenten oezocht 

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

TORHOUT-AABTRIJKE 
Kongresgangers, die het nut t ige 

aan het aangename paarden, ver
kochten te Torhout op zondag 11 
aprU U. 162 nrs; de zaterdag voor. 
dien waren t e Aartrijke reeds 
enige tientallen huisbezoeken af
gelegd 

DE V O L K S U N I E 

W E E K B L A D 
Uitgave van d« 

V.Z.W V O L K S I N I E 
R E D A K T l " 

Mr Kr. Van dei E i s t 
Hoofd redak teu r 

T van O v e r s t r a e t e n " ^ 
Kedak t iesekre ta r i s . 

S. De Lie, Wiin Jor i sseq , 
lic. W Lnyten , R. Mat-
theyssens , W Cobbaut , M. 
Babyion, B. Slosse, dr L-
Woute r s . J. Dier ickx 

Leden. 
Alle br iefwisse l ing voor 
r edak t i e n a a r . 
Rota typ , Sylv. Uupuisl . , 
110 Brus 7. Tel 23.11.98 

Beheer : 
Maur ice Lemonnie r l . 82 
Brussel L - TeJ • 11.82.1& 
Alle k lach ten Toor niet 
on tvangen van blad o p di t 
a d r e s . 

J a a r a b o n n e m e n t : 220 F . 
Half jaar l i jks : 130 F. - . 
Dr i emaande l i j k s : 70 F . 
Abonnemen t bu i t en land t 

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

( m i n i m u m ) . 
Losse n u m m e r s : 6 P. 
Alle s to r t ingen voor bet 
b lad op pos t r eken ing : 
1476.97. Volksunie Brus . I 

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

VOOR 
KENNISMAKING. 
HUWELIJK 

Schrijf vandaag nOg om 
kosteloze brochure, fo-
tolljsten en ledenlijsten 
in dagbladformaat, met 
verschillende duizenden 
kenniszoekenden v a n 
beide geslachten, naar : 

DE 
GELUKKIGE 
TOEKOMST 

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

Het l a n g s t bestaande, 
grootste, betrouwvolle ern
stige, moderate Vlaams-
Eersterangs Huweiijks-
werk ! Verloving, huwelijk 
voor ledereen ! AJlec ge-
helm 1 Medewerking van 
priester Dagelijks 4 tot 5 
verlovingen. 
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ANTWERPEN 

Oproep v.d. VUM-Antwerpen. 
Benzlneslag. 
Wie helpt de VTJM voor he t 
regelmatig vervoeren van de 
mili tanten tijdens de nachte
lijke tochten In de verkiezings
periode? Stort 100 fr. voor ben
zine op postrek. 868997 van 
Raedts, St Mattheusstr . 45 Bor-
gerhout met vermelding « ben-
zineslag ». Wij rekenen op «. 

Wim Maas 

BOKGERHOüT 
Voorzitter Geerts opent de ver

gadering te 20 uur 45 en geeft on
middellijk het woord aan de gast
spreker voor deze avond, dhr. R. 
Mattheyssens. 

Spreker begon onmiddellijk met 
Eijn 4ilteenzetting over « de motie
ven voor onze aktieve deelname 
a a n de propaganda ». 

Allereerst verklaart hij hoe de 
Volksunie de verhoging van de 
volkswelvaart schetst in haa r pas 
vrijgegeven « Ontwikkelingsplan 
1965-1975 voor Vlaanderen ». In 't 
kort syntetiseert hij dit program
ma, beklemtoont hoe de Volksunie 
naas t haa r eerste en belangrijkste 
programmapunt , het federalisme, 
de nadruk legt op het sociaal — 
ekonomische aspekt. 

Voornamelijk handel t spreker 
echter over het « waaa'borgensys-
teem » in het huidig ontwerp van 
grondwetsherziening, de artikels 
S b!s en 38 bis; hij legt uit hoe 
he t onmogelijk zal worden nog Be
paalde wetten ten voordele van 
onze volksgemeensrhap t e ' verwe-
senlijken. 

Aan de hand van deze motie
ven moeten en kunnen wij ons 
volk overtuigen te s temmen voor 
de Volksunie en zal de verkiezing 
van 23 mei « de 3de mars " op 
Brussel » zijn, di tmaal . recht
streeks op het parlement, 

Vervolgens zet organisatieleider 
P l a n s Dirks het propagandapro-
g ramma uiteen en maak t tevens 
melding van het reeds gepresteer
de werk. Spreker maak t tevens 
de samenstelling der lijsten vqor 
Benaat, kamer en provincie be
kend. 

Nog enkele mededelingen : 
Vlaamse Kring en Davidsfonds 
Borgerhout r ichten op 23 april 
e.k. te 20 uur in de zaal van het 
St. Agnesinstltuut « een avond vol 
luim en ernst » in. Alle leden wor
den ei' verwacht. 

Dienstbetoon. 

Onze mandatar issen houden 
zich ter beschikking voor dienst
betoon : Schepen J. Dillen : op 
woensdag en vrijdag van 10 tot 12 
uur 30, Moorkensplem 20, of op 
afspraak : Buurtspoorweglei 87, 
tel. 35.09.28; Gemeenteraadslid Fr. 
Dirks, K. Van den Oeverstraat 50: 
op afspraak, tel. 36.38.94; Gemeen
teraadslid B. Verbeelen, J. Pose-
naers t raa t 27 ; op afspraak, tel. 
35.57.08. 

LIER 

Kort n a het emde van de open
bare zitting van de gemeenteraad 
kwam het tot een scherp incident 
i n de geheime zitting. Op he t ogen
blik dat de verkiezing van de le
den van de COO een aanvang 
moest nemen, heeft de Volksunie-
mandatar i s de zitting verlaten. 
Hij n a m dus geen deel aan de 
stemmingen. 

,Wat was er gebeurd? Tussen de 
BSP, de P W en de Volksunie 
was overeengekomen dat deze d n e 
oppositie-partijen voor de raads
zitt ing afzonderlijk zouden beraad
slagen om tot een akkoord inzake 
de samenstelling van de .COO te 
komen. De BSP en de Volksunie 
waren present* maar op het ogen
blik dat de bespreking een aan
vang moest nemen, liet de PVV 
telefonisch weten dat zij een over
eenkomst s>c?Ioten h a d met de 
CVP 

Voor de prijs van een postje in 
he t dagelijks bestuur van de COO 
gaf de P W - e r de voorkeur aan de 
CVP de meerderheid in de COO 
« cadeau » te doen. Aldus besten
digde de PVV de bestaande 5 te
gen 3-situatie, daar waar een 4-4 
verhouding de juiste uitdrukking 
was van de verhouding der stem
men. 

De liberalen hebben aldus eens 
te meer bewezen da t ze niet ver
anderd zijn en nooit zullen veran
deren. Zij verkopen zichzelf en de 
kiezers nog steeds voor dertig zil-
viei-lingen. 

SCHILDE-HALLE 

Propaganda. 
Oproep tot alle Vlaamsbewuste 

mensen in he t kanton Zandhoven. 
Wij vragen aan iedere afdeling : 

zend zo veel mogelijk mensen om 
mee te kolporteren, iedere zondag
morgen vanaf heden tot en met 
de verkiezingen van 23 mei a.s. 

Onze propagandawagen is vanaf 
heden bijna dag en nach t op de 
baan, en benzine is duur. Doe wat 
tl kunt , draag uw steentje bij al 
is he t maa r 20 fr. per week. Dat 
kan u onder gesloten omslag ver-
zendeh a a n de verantwoordelijke 
voor propaganda. Is het meer, dan 
komt Mj wel bij u thu i s . " 

De propagandagroep bewerkt al 
de dorpen van ons kanton, waar
onder verschillende verzendingen 
p w post (huis aan huis bestel
l ing). Daarom Vlamingen, gij die 
niet aktief kunt meewerken steunt 
ons financieel en gij zult kunnen 
z ^ g e n : « mee door mijn steun 
een donderende ovei-winning bij 
de volgende verkiezingen en dit 
in ons kajiton ». Stort op reke
ning : Volksunie 815 Kredietbank 
Schilde. Of neemt voeling met de 
verantwoordelijke voor propagan
da : Lode Verhoeven, Liefkens-
hoek 23, Halle-Kempen. Tel. : 
790124; en men komt bij u thuis. 

Autokaravaan. 
Een autokaravaan zaï zeer bin

nenkort door al de dorpen van 
ons kanton trekken. Wij verzoe
ken alle autobezitters er aan deel 
te nemen. Om de organisatie te 
vergemakkehjken vragen wij u : 
zend een postkaart waarop gij uw 
deelname bevestigt aan Lode Ver
hoeven. 

SINT KATELIJNE WAVER 

Kolportage. 

Zondag 11-4-65 kolportage in de 
wijk pasbrug. Verzamelen te 10 uur 
a a n het kerkhof in de kerkhoflei. 
AUe propagandisten worden stel
lig verwacht, gezien het belang 
van de verkiezginen. 
Financiële mobilizatie 

Onze afdeling nam op zich 
10.000 fr. te verzamelen voor het 
arrondissementeel kiesfonds. In 
afwachtmg van de s teunkaarten 
kan men nu reeds storten op P.R. 
nr. 11.35.83 van de kredietbank 
Mechelen voor de Volksuniereke-
ning nr.98.75. 

Sociale dienst 
Er werd overgegaan tot de slich

ting van een sociale dienst. Sekre-
tar iaa t : S tan Cueppens Lierse-
steenweg nr. 55 St. Kat . Waver -
Tel. 153.27. ledere Wavernaar kan 
zich hier wenden voor de oplos
sing van zijn administratieve en 
sociale problemen. 
Propaganda 

Onze afdeling kan beschikken 
over een aanta l reklameborden 
van 1 bij 3/4 m Degenen, die een 
daadwerkelijke propaganda willen 
voeren door zo'n bord in de tuin 
te plaatsen worden dringend ver
zocht zich in verbinding te stellen 
met K. Van de Voorde Netestr .3-
tel. 316.63. 
Mosselsouper 

Op zaterdag 24 - 4 - 65. in café 
«De • Wandeling» Rondstr. 37 : 

. « mossel en kopvleessouper » vooi 
onze propagandisten. Met spreek
beurt door een VU mandatar is . 
Na ons bal 

Wij houden er aan langs deze 
weg nog eens hartelijk de mede
werkers en bezoekers van ons bal 
te danken Zij maakten het sa
men tot een denderend sukses. 
Het 500-tal aanwezigen vermaak
te zich eerlijk 

BRABANT 

ESSENE 

Onze eerste schepen dhr Ver
doodt Lode staat, als VU kandi
daat op de lijst van Kamer en 
provincie. Dat alzo het vuur aan 
de lont gestoken werd, hebben de 
inwoners van Essene wel reeds 
gemerkt. Op zaterdag 1 mei spreekt 
er onze 1ste kandidaat voor de 
Kamer, dokter Anciaux. 

Natuurlijk zal er ook dhr Ver
doodt het woord voeren. Nadere 
inlichtingen volgen later. 

aAACHT 

Voorlichtingsvergaderingen wor
den in heel de streek gehouden. 

Te H a a d i t m lokaal « de Wiele-
waal », Wespelaarbaan, op vrijdag 
23 april te 20 uur. Sprekers D h m 
Segers, Dr Anciaux, Mare Pel-
gi-ims en W. Kuypers. 

Te Boortmeerbeek in café « Per
fect », Dorp, op dinsdag 27 april 
te 20 uur. 

Te Baal in café « Vos », Paling-

potstr., op donderdag 29 april te 
20 uur. 

Te Keerbergen in café AUons 
Van ' Looy, Putsebaan, op maan
dag 3 mei te 20 uVlr. 

Te Hevei- « Bij de Mette », Bist-
straat , op donderdag 6 mei te 20 
uur. 

Op zaterdag 24 april grote auto
karavaan doorheen het kanton. 
Wij doen een beroep op alle au
tobezitters om talrijk deel te ne
men a a n deze karavaan. 

Vertrek aan ons lokaal « De 
Wielewaal », Wespelaarbaan te 13 
uur 30. 

HEKELGEM 

Overlijdens. 
De afdeling Hekelgem werd op 

amper 10 dagen tijd ongelooflijk 
zwaar getroffen. Op 28 m a a r t 
overleed dhr Nevens Jan, vader 
van ons Ud Alfons. Hij was oud-
stri jder 14-18 en oorlogslnvalied. 
Voor gans zijn gezin was hij 
steeds een stichtend voorbeeld 
van Vlaamse dienstbaarheid. 

Op 2 apri>- overleed na langdu
rige ziekte ons trouw lid, dhr 
Hendrik De Gort, Gans zijn leven 
offerde hij op voor het welzijn 
van zijn volk. Als schoolhoofd in 
het Brusselse was hij bestuurslid 
in alle Vlaam&e verenigingen. Hij 
was er ook medestichter van de 
VTB. 

Nooit deden we op hem ver
geefs 'n beroep. Amper 5 dagen 
na hem, op 'de dag van zijn be
grafenis, overleed zijn (en onze) 
vriend, dhr Smet Armand, oud-
burgemeester van Grembergen, op 
amper 57 jarige ouderdom. Gans 
zijn leven was één strijd voor zijn 
Vlaams ideaal. Beproevingen en 
ontgoochelingen werden hem met 
bespaard. Moedig als niet een, 
kwam hij alles te boven. Gedu
rende de weinige jaren die hij te 
Hekelgem verbleef maakte hij 
door zijn minzaamheid en behulp
zaamheid talrijke echte vi'ienden. 

De Volksunie biedt aan de acht-
bai'e families de betuiging van 
haar oprechte gevoelens van deel
neming in hun zwaar leed. 

OOST-YLAANDEREN 

OUDENAARDE-RONSE 

Kiesfonds. 

Wij vragen dringend financiële 
s teun voor de kiesstrijd. Elke bij
drage, kleine ot grote, zal met veel 
dank aanvaard worden. 

Er kan gestort of overgeschre
ven worden op PR nr 743.44 van 
de Kredietbank Oudenaarde, met 
vermelding ; voor rekening van 
de Volksunie Oudenaarde. 
Propaganda. 

Het arr. bestuur rekent er ten 
stelligste op dat al de kaderleden 
en propagandisten uit het arron
dissement -zich rekenschap geven 
van het werk da t in de komende 
weken te wachten staat . 

Het doet daarom dringend op 
hen een beroep om gewetensvol hun 
medewerking te verlenen daar 
waar nodig is. Ook hier moet zo
als overal in Vlaanderen de strijd 
eendrachtig gevoerd worden. 

Vrijwillige medewerkers melden 
zich aan bij de bestuursleden 
Kicsmeeting. 

Toekomende week delen wij 
dag, uur en plaats mee van de 
bijzonderste kiesmeeting die m 
ons arrondissement zal gehouden 
worden. Als sprekers zullen op
treden : senator Diependaele, 
volksvertegenwoordiger Dr Van 
Leemputten en Drs M. Coppie-
ters. De arr. voorzitter Gies Oo-
sijne zal de openingstoespraak 
houden. 

Gevraagd : uitbater voor Vlaam
se herberg te Ronse. 

Gunstige voorwaarden. Zich 
wenden : A. Denhaerynck, Broek
straat 91, Oudenaarde, tel. (055) 
323.12. 

SINT NIKLAAS 

Gemeenteraadszitting. 

Tijdens de gemeenteraadszitting 
van 5 april j.1. kwam de Volksunie 
herhaaldelijk aan bod met dege
lijke en gewaardeerde tussenkom
sten van Mr. J a n Vermers en Raf 
Alderweireldt 

Voor de KOO werd apoteker 
Louis Maes met 15 stemmen ver
kozen namens de Volksunie, ter
wijl Frans De Ma^^e eveneens 
met 15 stemmen als plaatsvervan
ger werd aangeduid. 
Ledenvergadering. 

Op 6 april j . l . had een algemene 
ledenvergadering plaats waarop 
een overzicht werd gegeven door 
Raf Alderweireldt van de gemeen
tepolitiek. VM'volgens werd toe

lichting verstrekt over de kandi
datenlijst voor de a.s. verkiezin
gen. 

Voor het steunfonds werd een 
bedrag opgehaald van 1.177 fr. 
Kandidatenlijst . 

Op de arrondissementsraad van 
9 april j . l . werd beslist voor de 
Kamer : 1. Coppieters M. 2. Ver
niers J. als effectieven en 1. Ver
niers J. en 2. Jegei's A. als plaats
vervangers. 

De volledige lijsten werden op
gesteld doch zullen bij plaatsge
brek later meegedeeld worden. 
Kalender voor het Waasland. 

Belangrijke spreekbeurten en 
meetings : 26 april : Beveren; 30 
april : Smt Gillis W.; 7 mei : Ste
kene; 12 mei : Lokeren; 15 mei : 
Melsele; 17 of 18 mei : Temse; 19 
mei : Sint Niklaas. 

D O R T M U N D E R 
Th ie rb rauho f 1 
te Leuven 

Alle zater- en zondagen 
ü . :)er Beieren orkes t . 
S t emming - plezier . 
Alle dagen, 's middags en 
's avonds beste keukeu , 
niet duu r . 
Vanaf 's m o r g e n s 
tot 's nach t s 
koud buffet en koffie. 
Bijzonder inger icht voor 
groepsre izen scholen enz . . . 
P a r k i n g voor h o n d e r d e n 
au tobussen en auto ' s . 
Alles p r i m a verzorgd 
en goedkoop . 

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

p r ima koud buffet. 
Open dag en nach t . 
Zalen voor ve rgader ingen , 
enz. 
Van nu af Staf W o u t e r s 
aan de t a p k r a a n . 

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

Schoons te b ie rke lder 
van het land. 

Niet vergeten da t men in 
d e d r i e lokalen de ech te 
D o r t r a u n d e r T h i e r b r a u 
d r i n k t met de 2 Hert jes . 

DORT THi l .KBKAUHOF I I I 
langs au tosne lweg A n t w e r -
pen-Aken, Tessender lo . 

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

Café-rest . (1000 pi.) 
Ruime pa rkee rge legenhe id 

SCHUIMRUBBERMATRASSEN 

met 
Gebreve tee rde 
bedekkings lagen 

RESSOHTMATRASSEN 
(Brevet • 529768) 
met 
G e b r e v e t e e r d e ka rkassen 
(Brevet • 5127()7) 

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

Ind ien ü geen ve rkoper 
in uw o m t r e k ken t s tuu r 
ons een kaa r t j e en w e 
zenden U he t ad r e s van 
d e d ich t s bijgelegen ver
k o p e r S t a r Zele . 

Aanbevolen 
Huizen 

H E R B E R G E N 

Bezoek het « Veerhuis » 
te St-AMANDS a.d Schelde 

Mosselen - Paling 
Uitbater : Jan Brugmans 

Geniet van He lekkere 
koffie «De Olifant> 
in het Vlaams Huis 

« PETER BENOIT « 
Franrijklei 8, Antwerpen 

Op doorreis te Aalst : be-
- zoek het Vlaams Huis 
«DE VRIENDSCHAP» 

Kerkstraat 9 
(bij de Grote Markt.) » 

Bar - Bowling - Buffet 
OOSTHOEK 

Oosthoekstraat 17 
KNOKKE - Tel 63.811 

VLAAMS HUIS 
IJzerlaan 82 Tel. (051)50749 

DIKSMUIDE 
Uitbater Leo Vreese 

Feestzaal voor errnepen 

ELEC. APPAR. 

V e r m i n d e r i n g vr l e z e r s VU 
H u i s h . A p p . - R a d ! 0 - T V -

b a n d o p n e m e r s 
37.92.57 E L A G R O 3 8 7 4 . 6 8 
D e D a m h o u d e r s t r 23 A n t . 

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

D e s p e c i a l i s t ^ e i 
s t a n d a a r d d e u r e n 

J . L E E M A N S D e u r n e Z . 
V a n H a v r e l e i 7Ü T 35.63.17 
A g e n t • D e C o e n e K o r t r i j k 

P l a s t i c v l o e r e n t r a p b e d e k -
k i n g e n . D e l i f l e x - T a p i f l e x 
e n z I n l i c h t i n g e n 
C l a e s s e n s - C o r n e l i s S c h u t -
s t r . 18, D e u r n e T 36.13.12 

V o o r u w m o d e r n i n t e r i e u r 

EURO-DOMI 
Kruidtuinlaan 6 Brussel 

met Geschenken-keMer 

Bouw-, verandenngs- en 
herstellingswerken 
SEGERS Adriaan 

Steynstraat 187 
Hoboken - Tel. (03) 37.43 81 

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

V o o r a l u w V l a a m s e l e k t u u r 
EEN A D R E S ; 

B o e k - e n d a g b l ' a d h a n d e l 

PaulBEQUET 
Nassaustraat 6 Antwerpen 

H O T E L • R E S T A U R A N T 

Bezoek het Payotteniand 
goede spijzen vindt U In 

afspanning 
«DE KRTQON » 

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

« Vlaïuns Huis » Knokke 
Kamers - vol. pension -

agezellige sfeer 
Vermindering v. groepe*. 
Elisabethl 105, TeL 632.70 

Vlaams Huis Breughel 
de Smet de Naeyerlaan 141 

BLANKENBERGE 
Telefoon : (050)41637 

Vol. Pension - 30 kamers 

U U R W E R K 

Zwitserse uurwerken 
bij meester uurwerkmaker 

SLAETS / 
Dewinterstr. 11, Oudergenjf 
T. 72.45.43. Terminus tr. 35 
10 % korting v. leden VU. 



16 DE VOLKSUNIE 

NAAR DE VERkÏEZINGEN 
Ei En der meest verheugen

de feiten tijdens deze verkiezings
kampanje is, dat een aantal mensen 
ten overstaan van de inzet van de 
verkiezingen ae moed hebben, hun 
verantwoordelijkheid op te nemen en 
zich bereid verklaarden met de Volks
unie op te komen. Zo bijvoorbeeld 
prof. dr. Elaut en drs M. Coppieters 
die niet aarzelden, hun groot moreel 
gezag m de weegschaaJ te gooien en 
de Volksunie ter hulp snellen in de, 
strijd tegen de grondwetsherziening. 

Hun moedige houding steekt schril 
af tegenover de houding van hen die 
zich uit eigen belang en met verloo
chening van al wat zij gezegd en ge
schreven hebben aan de C.V.P. ver
kocht hebben teneinde deze te hel
pen in haar strijd tegen de Volksunie. 

I IJNLIJK en betreurens
waardig IS daarentegen de onverant
woorde houdmg van enkele personen 
die op dit zo belangrijk moment m 
de Vlaamse strlja gepoogd hebben 
scheuring en twist te verwekken Hun 
houding moet scherp veroordeeld 
worden. Zij zijn trouwens tot mach
teloosheid gedoemd en ook het kie
zerskorps zal hen afkeuren. 

De Volksunie vierde onlangs haar 
tienjarig bestaan. Toen ze gesticht 
werd had de Vlaamse beweging een 
dieptepunt bereikt : bet verdwijnen 
van een Vlaams-nationale partij had 
voor gevolg dat de Vlaamse proble
men volledig verwaarloosd werden. 
De stichters van de Volksunie waren 
tot bet Inzicht en oe overtuiging ge
komen dat niets goeds te verwachten 
was voor Vlaanderen van de unitaire 
belgische staatspartijen. 

A tien ]aar politieke er
varing in het parlement ben ik per
soonlijk meer dan ooit overtuigd van 
de noodzakelijkheid van een Vlaams-
nationale partij. 

Het is nochtans een zware caak ge
weest : jarenlang heeft een kleine 
schaar met de moed der wanhoop ge
streden alleen recht gehouden door 
het geloof in nun overtuiging, In 
1958 haalde de Volksunie minder 
stemmen m ae verkiezingen dan in 
1954 Maar in 1961 kwam de eerste 
doorbraak Sedertdien is ei een on
stuitbare vooruitgang die reeds bij 
de gemeenteverkiezingen van oktober 
1964 tot uiting kwam. en die thans 
zal leiden tot een nieuwe spektakulai-
re overwinning van de Volksunie. De 
ganse partij is zegezeker 

f 

. 

Voor het eerst werd verleden zon
dag'een partijkongres van de Volks
unie te Brussel gehouden, met een 
overdonderend succes trouwens. 
Spijts alles kunnen of mogen de Vla
mingen Brussel niet prijsgeven. 

O ET uiteindelijk lot van 
Brussel kan de Vlamingen, de Neder
landers niet onverschillig laten : 
Brussel is een onvervangbaar, een 
heerlijk stuk Nederlands kultuurge-
bied. Te Brussel heeft eens de Neder
landse kuituur gebloeid. 

In 1830 was Brussel en gans de 
Brusselse agglomeratie nog door en 
door Vlaams, met een Franse minder
heid. Honderd jaar later, in 1930, 
was het Franse taalimperialisme er 
toe gekomen het Nederlands, het 
Vlaams, te verdringen in een minder
heidspositie. Sedertdien is de toe
stand steeds verslecht. 

De ontwortelden die in Brussel te
recht komen, bieden geen weerstand 
aan de ontzettende verfransingsdruk. 

1 N de unitaire staat gaat 
Brussel en gans het arrondissement 
Brussel onvermijdelijk ten prooi val
len aan de verfransing, de volledige 
verfransing. 

De Vlaamse unitansten staan vol
komen machteloos tegenover dit ver
schijnsel en op Hertoginnendal heb
ben zij de historische kans gemist om 
het been stijf te houden en voor één
maal ontzag en vrees in te boezemen 
aan de kaste, die in Brussel de toon 
aangeeft. 

Alleen het federalisme biedt ons 
nog een laatste en ultieme kans om 
te voorkomen dat gans de Brusselse 
agglomeratie verfranst wordt en dat 
de verfransing steeds verder door
dringt. Alleen in een federale staat 
kunnen wij er toe komen, in Brussel 
de toestand te herstellen. 

Het probleem Brussel is kenschet
send voor de anti-Vlaamse gesteld
heid die openlijk of bedenkt nog 
steeds heerst in België. 

Lf E aanstaande verkiezin
gen zijn van uitzonderlijk belang, 
vooral in het licht van de voorgeno
men grondwetsherziening. 

De regering en de partijleidingen 
hebben een echte samenzwering op 
touw gezet om de Vlaamse meerder
heid in dit land voorgoed af te gren
delen De enige macht van de Vla
mingen is het algemeen stemrecht 
en hun demokratische meerderheid. 

Gedurende generaties heeft men de 
Vlamingen voorgehouden dat zij ge
duld moesten hebben en dat zij moes
ten wachten : eens zouden zij de baas 
zijn in dit land dank zij hun groeien
de bevolking. Nu deze meerderheid 
inderdaad iets zou gaan betekenen, 
wordt de demokratie vervalst : wan
neer de grondwetsherziening doorge
voerd wordt, zal 23 % (de helft plus 
één van de Walen) in het parlement 
meer te zeggen hebben dan 77 %. 
Deze minderheid zal over een veto
recht beschikken, waardoor de meer
derheid volslagen machteloos gemaakt 
wordt in aangelegenheden die precies 
de Vlamingen aanbelangen. De Wa
len hebben geen taalwetten of geen 
kultuurautonomie nodig. 

JL WEE opvattingen staan 
tegenover elkaar. De opvatting van 
hen die in funktie van een verouderd 
staatsnationalisme en uit een reak-
tionaire ingesteldheid hardnekkig 
blijven vasthouden aan de unitaire 
staatsstrukturen en weigeren, de twee 
volksgemeenschappen zelfs maar een 
minimum aan autonomie te verlenen. 
Wat voorgesteld wordt als kulturele 
autonomie is een fopspeen. Door de 
voorziene regeling van grondwette
lijke waarborgen voor de Waalse 
minderheid wordt de wederzijdse in
menging van de ene gemeenschap in 
de aangelegenheden van de andere 
nog groter 

Daartegenover staat de opvatting 
van hen die van oordeel zijn dat de 
Staat in dienst moet staan van de ge
meenschappen, dat de taal- en kul-
tuurgemeenschap een onvervangbare 
gemeenschap is voor de enkeling, die 
in de schoot van deze gemeenschap 
zijn volledige ontplooiing moet kun
nen bereiken. De unitaire staatsstruk-
tuur moet vervangen worden door 
een federale, waardoor de ruimst mo
gelijke autonomie dient verleend aan 
de twee deelstaten, met voor Brussel 
als Rijksgebied een bijzonder statuut. 

Dit is het positief programma van 
de Volksunie, de oplossing van de 
Volksunie voor de nationaliteitskwes
tie in België. 

1 K ben van oordeel dat de 
Vlamingen de voorgenomen grond
wetsherziening moeten bekampen als 
een dodelijke bedreiging, een ontzet
tend gevaar voor de toekomst. Zij be
tekent de vervalsing van de demokra
tie, de afgrendeling van de Vlaamse 
meerderheid en, gezien in verband 

met een geheel van maatregelen, de 
bestendiging van een bevoorrechte 
positie voor de Walen en franstaligen 
in deze staat, op de rug van de Vla
mingen. 

De strijd tegen de grondwetsher
ziening zal de inzet zijn van de a.s. 
verkiezingen. 

U E Volksunie heeft echter 
daarnaast een volledig programma 
uitgewerkt, dat trouwens deze week in 
dit blad verschijnt. Groot belang 
wordt daarbij gehecht aan het so-
ciaal-ekonomisch «Ontwikkelings
plan 1965-1975 » dat zopas gepubli
ceerd werd. 

Dit Vlaams Plan is een uiting van 
de vaste wil een opbouwende, durven
de en vooruitstrevende politiek te 
voeren. Het getuigt zowel van verbeel
dingskracht als van realistisch in
zicht 

De Volksunie wil immers de verou
derde opvattingen doorbreken en los 
van alle doktrinaire vooroordelen de 
weg banen naar een doeltreffet'.de 
sociaal-ekonomische politiek gericht 
op de grootste welvaart voor gans de 
gemeenschap. De Volksunie is bewust 
sociaal vooruitstrevend, doch weigert 
zich te binden aan verouderde mar
xistische teorieën of holle slagzinnen. 

/ j O is de Volksunie een vol
waardige politieke partij, die in het 
algemeen een zeer nuttige rol kan 
vervullen als faktor van vernieuwing, 
om de verstarring in ons politiek le
ven te doorbreken, als noodzakelijk 
oppositiepartij. 

De traditionele partijen zijn in 
grote mate verouderd en verstard; zij 
hebben zo dikwijls samen in afwisse
lende kombinaties geregeerd dat zij 
solidaire verantwoordelijkheden dra
gen en niet in staat zijn om tegenover 
elkaar de rol van een onafhankelijke 
oppositie te vervullen. 

Een onafhankelijke, sterke opposi
tie met nieuwe mensen is beslist 
noodzakelijk om de langzame ver
wording van ons parlementair regi
me tegen te gaan, de wantoestanden 
te bestrijden en het machtmisbruik 
van de groe partijen aan te klagen. 

De Volksunie staat volledig in 
dienst van de Vlaamse volksgemeen
schap en zal de aanstaande verkie
zingsstrijd voeren met de inzet van 
alle krachten, in de overtuiging dat 
de uitslag van deze verkiezingen van 
het grootste belang is voor onze toe
komst. 

7fOt.'P.ijtit4t«u^Bt^ 

AMERIKAANSE STOCK 

Vlasmarkt 16 Gent. 
Hopland 51 Antwerpen. 

Legerartikelen - Kampinggereed-
schap - Regenartikelen - Botten -

enz, enz. 

Het huis met de grootste keus en 
de laagste prijzen. 

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 
ntng, n" 1476.97, Volksunie, Brussel, 
en U ontvangt 
24 prachtige Vlaamse strijdkaar
ten, in 2-kleurendruk. 
Met het oog op de komende harde 
strijd : voor uw briefwisseling, feest-
wensen, enz., gebruik uitsluitend 
Vlaamse strijdkaarten l 

Interfonie 
Geluidsrersterking in de perfektie voor 
falen • reklamewagens - kerken huis
kamers enz... 

Wendt ü in vertrouwen tot : 
ELECTRO AKOUSTIER 

DE GELUIDSBRON n 

L,ange L,eemstraat, 1 a 
ANTWERPEN - TeL : 33.04.95. 

Radio • T.V. - draagbare radiotoestellen 
platen draaiers. 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 BIJ ONZE ADVERTEERDERS 

GoüDEr 
VEieren 

f^^X'- ? 

-.y^^ 

SPECIALE ' 
PAASTRANCHE 

NATIONALE lOTER J 
eO.OOO.OOOfr. l o ten 

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 
+ 4 9 Iroosflofen 
van 20.000 F 

HET BILJET 200 F 
HET TIENDE 21 F 


