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inciviekcn belichten
In zijn antwoord was de heer
Custeis bijzonder ingenomen met
wat hij noemde de geleidel jke
mildcring van de rem ess ewetgeving Zijn betoog getjigde van
wem g moed, wat 7eker m de Inn
ligt van deze Excellentie
Geen woord uitleg wel te verstaan over het int dat de ene inciviek h e t tot minister
brengt
wanneer de andeie inciviek (Dr
Borms VmdLvogel e n z ) de dood
met de kogel krijgt Dat de ene
minister wordt dank zij zijn overlopeisgaven n a a r de politieke partij waarin ook zit de verantwoorkel Jke (Struve) \ a n zovele wettelijke moorden op mcivieken en
dat de andere nog geen ooilogschade verkrijgen kan al is hij
zelfs niet eens veioordeeld geweest
In de CVP moet iedere zin voor
waardevei houding
zoek
geraakt
zijn, dat men
aan Ousters nog
wei vragen ovei m a a k t met de mcivieken als onderwerp
Hoe deze partij zich nog kr'stelijk durft noemen blijft een raadsel alhoewel er op 23 mei du zenden kiezers h a a r deze walgelijke
schijnheiligheid duur zuPen doen
betalen door Volksunie te stemmen

STEREO
Geachte Redaktie,
Hebt U al eens een stereo-iiit>
sending beluisterd' Neen ik bedoel met dat grapje met de kijkkast en een radaotje doch het werkelijke PM-multiplex-systeem door
Amerika reeds geruime tijd ontworpen en door praktisch alle Europese landen aanvaard en »n gebruik genomen
Welnu, onze BRT 's nog niet
akkoord, zij doen nog niet mee
De apparatuur bezitten ziJ reeds
geiuime tijd
W a a r t o e ' Er moet
toch iets met de belastingen gebeuren' Technisch weten zij wel
beter dan
P i a n k u j k , Duitsland
Nederland enz Als het op pietentie aankomt was het
Be.giekske
alt 3d vooraan
Intussen mogen
de radiobezitters, d e '•elatief veel
meer betalen dan de TV-kijkers
nog eens fluiten naar h u n stereopi ogramma, de TV-bez tter echter
kan men dat met weigeren en zo
woidt de radio idan m a a r misbiuikt als toemaatje voor de TVkijker Vooi het oveiige veel krassende platen en taallessen aan de
lopende band
ES
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- Erembodeg«m

- Smt-Truiden

P.W. SEGERS
VRAAG
Waarde Redaktie,
Het katoliek gastprogramma van
13 4 6S op het TV-scherm is alweer
uitgegioeid tot verkapte kiespropaganda Al krijgen de tiaditionele
pai tijen reeds zoveel meer zendtijd toegemeten nog moeten en
mogen zij gedurende een katohek
gastprogramma het regeringsbeleid verdedigen
Een hele reeks ministers waren
voor de gelegenheid opgetrommeld
en zouden de viagen van de kijkers beantwoorden Wat zij zonder
veel
overtuigingskracht
deden
Men mag wel even blijven staan
bij een vraag door minister Ousters beantwoord De vraag moest
de schadevergoeding aan de kleme

Mijnheren
Op h e t hoofdbestuur van Landsverdediging wei ken n a a s t
een
handvol burgers duizenden militairen Over het opnemen van die
militaiien op taalrollen heeft minister Segers h e t advies van de
Raad
van S t a t e
ingewonnen,
waai uit bleek d a t de militairen
n e t zoals de buigers in taalkaders
moeten worden ingedeeld
Door
volksvei tegenwoordiger
Mattheyssens werd geviaagd, m hoeveire
bedoeld advies ingevolgd we^-d
Vooreeist, aldus de minister in
zijn antwoord, is het vanzelispiekend dat het bui gerpersoneel van
het hoofdbestuur integraal onder
toepassmg van de wet van 2 augustts 1963 valt (met mbeg'-ip van de
mdeling in taalkaders) Over dit

punt is trouwens nooit betwist'ng
gei c zen
Inzake militair personeel bestaat
klaarblijkelijk
ge'-n
vanzelfsprekendheid Eeist v e i k l a a ' t de minister dat WIJ een overgangsp- lode doormaken wat een zielig argument IS vermits de indeling op
taalrollen smds 1933 wettel jk vereist IS Verder wordt geantwoord
d a t mdien de militairen van het
hoofdbestuur allen in het burgeilijk kader worden
opgenomen
vooi melde verburgerlijkte militai
ren m taalkaders zullen kunnen
ingedeeld worden zoals de wet h e t
voorschi ijf t
Nu IS de toestand zo dat de door
de minister neei gelegde wetsontwerpen tot verburgerlijking van
het hoofdbestuur i>as tijdens de
volgende legislatuui
m behandeling zullen genomen worden
Het k a n dus nog jaren d u i e n
voor de ontwerpen wet worden de
uitvoei ingsbesluiten
verschijnen
en de nieuwbakken buigers op
taalioUen opgenomen worden Gedurende al die jaren zal h e t Pi-ans
ovei wicht dus blijven Ijestaan
Waarom wordt de opneming op
taalrollen afhankelijk gesteld van
een wet op lange termijn, terwijl
h e t door de toenmalige minister
van Landsverdediging mede ondertekend koninklijk besluit van 6
j a n u a r i 1933 woordelijk bepaalt "
« I n ieder ministerieel departem e n t worden twee peisoneelsrollen
aangelegd » Ook de R a a d van State
heelt tiouwens
in dezelfde zin
geadviseeid over de wet van 1963
Waarom al d a t gesol, minister
Segers?
M - Biussel

len volgens de omvang van de geme nte
voor een me tkundigeschatter van 10 tot 12 5 en voor
een andeie b'^diende van 9 ot
11 oO ce ih°den
Da^i het afhandelen van grote
gemeenten voor een peisoneelslid
te veel t jd m beslag zou nemen
voor h t t indienen van de mutatiebundel In hPt lopend jaar woidt
er vooi dei gelijke gemeenten gewerKt in gioepsverband
De
med°helper dient
aldus
75 % van het l e n d e m e n t van de
tltu'ai IS te doen
Nochtans heeft de directeui-generaal van het kadaster door een
omzendbiief van 3-8 1964 gemeend,
op eigen hout en zonder svndikaal
advies, een wijziging aan de vroegere regeling te moeten doen
I n bedoelde omzendbrief
werd
aldus geëist dat een medewei ker
hetzelfde gemiddelde van een titularis dient uit te voeren zodat
beiden dus elk voor een grote gemeente aan 12 50 eenheden per
dag dienen te werken
Gezien de directeur generaal dit
ambt voor gan» België uitoefent,
was h e t dan ook normaal d a t
dergelijke
onwettige
maatr''gel
vooi de beide landsgedeelten V^s
voorzien
Doch eigenaardig genoeg was
dit alleen maar geldig voor de
Vlaamssprekende personeelsleden 1
Een
onderzoek
dienaangaande
wees bovendien uit, dat h e t gemiddelde van een medewerker in
Wallonië met a a n 100 % of 75 %
van vroeger was m a a r a a n 50 %
Dit m a a k t dat dus een Vlaams
personeelslid h e t dubbel moet werken van een Waals personeelslid
voor hetzelfde loon
Waarom hier twee maten en
twee gewichten?
X - Kadaster.

HET KADASTER
Mijnheren,
Op de directie van het kadaster
worden de weikgemiddelden per
dag voor ieder personeelslid vastgesteld per eenheden
Aldus worden voor de personeelsleden m velddienst h e t aantal te prestelen eenheden per dag
vastgesteld volgens de grootte van
de gemeente Dit kan schomme-

driedubbele plicht om uw V aam»
plan ( G i o n d l i j n e n van een sociaal
ekonom sch
ontwikkelingsplan voor Vlaanderen 1965
1975 )
aan te schaffen en m te studeien.
Ik hoop dar het een globaal en
zeei
konki et
verwezenlijkbaar
plan zal bhjken Het zal voor sonv
mige van mijn vrienden die m het
traditioneel miheu werden opgevoed (zoals ik trouwens ) en die
m die richting bl jven vei der denken en beweren ten onrechte d a t
de Volksunie geen
piogramma
( l a a t s t a a n een sociaal-economisch
programma) heeft wel eig moeilijk vallen du te bUjven ontkennen
Met opi echte waardering voor
de Sociaal - Ekonomische Werkgroep van de Volksunie en met de
wens dat uw plan overal zal verspreid wolden en ingang zal vinden teken ik m m ddels met de
meeste hoogachting,
V D H , Wortegem.

STRUYE
Beste Vrienden,
In verband met wat « De Stand a a r d » publiceerde over Struye
en uw reaktie
d a a r o p in « De
Volksunie » moet ik rechtuit bekennen d a t Ik eerst dacht d a t h e t
Struye-artikel in « De S t a n d a a r d »
van 313 een vervroegde triestige
(of hatelijke) aprüvis was
E n dit nog De morgen n a de
TV-reportage bij Van Acker —
waar deze brave m a n uit zijn v e r .
zen voorlas — werd door de radiospeaker — Brussel Nederlands —
deze wijsheid de eüier ingestuurd:
« Er zijn mensen die zo weinig
van poëzie afweten d a t ze zelf
beginnen verzen te schrijven »
Een prachtig pijltje, afgeschoten
n a a r die grote Biugse dichter.

TIENJARENPLAN

M D W.

Zeei geachte Heren
Als Vlaams student m de toe
gepaste ekonomische wetenschappen, als aktief en overtuigd Vlaming en als sympathisant van de
Volksunie acht ik h e t voor mij een

De redaktie d r « a r t (een r e r a n t woordelijkheid voor de InhoDd der
gepubliceerde lesersbrleven. Ze *>«•
hoadt zlcb het recht Tan kens*
en tnkortinf roor Over de lexerembriek wordt Keen brlefwUReling
Cevoerd.
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M VOUSUMii

DE VERK1EIIM6EN EN DE VLAAMSE

ARBEIDER EN BEDIENDE
Vlaamse arbeiders, Vlaamse bedienden, laat u niet beetnemen door het geschreeuw van de regeringspartijen over onze nog nooit gekende wélvaart.
Voorzeker, uw verdiensten werden gunstig beïnvloed door de hoogkonjunktuur
en de oprichting van talrijke nieuwe bedrijven in Vlaanderen. De Volksunie verheugt zich daar trouwens over.
Bedenk evenwel dat, ondanks de vooruitgang, gij nog steeds een gevoelige welvaartsachterstand hebt op Wallonië eh Brussel.
Omzeggens alle welvaartsindices, waarvan de belangrijkste in bijgaande tabellen
werden opgenomen, illustreren zulks duidelijk. Zo bijvoorbeeld verdient de
Vlaamse arbeider nog gemiddeld 4,50 fr per uur minder dan zijn Waalse collega.

Hoe Is zulks mogelijk ? Wel eenvoudig :
— ondanks de toegenomen industrialisering is de werkgelegenheid in
Vlaanderen nog in belangrijker mate
dan elders in dit land afgestemd op
sectoren met lage produktiviteit en
trage ontwikkeling (de textielnijverheid o.a.) en op kleine en middelmatige ondernemingen met familiaal
karakter, welke uiteraard geen hoge
bezoldigingen kunnen uitbetalen.
— nog altijd telt Vlaanderen relatief
meer ongeschoolden en minder technici dan Wallo»ië en Brussel. Het
blijft een gewest met arbeidersproletariaat, een land van fabrieksmeisjes.
— nog steeds worden de beste plaatsen in het verfranste bedrijfsleven in
Vlaanderen ingepalmd door FransBrusselse en Waalse chefs of werknemers die het aanleren van een
vreemde taal verkozen boven hun
streektaal.
— ook moeten wij het beleven dat
deze laatsten met het leeuwenaandeel van de hogere funkties der in
Vlaanderen opgerichte nieuwe bedrijven gaan lopen. — nog altijd pendelen duizenden
Vlaamse arbeiders naar de Waalse
industrie en de nijverheid uit het
Brusselse, waar zij zich moeten tevreden stellen met de minst interressante betrekkingen en waar zij dikwijls slechter behandeld worden dan
hun buitenlandse collega's.
— nog steeds trekken bij gebrek aan
voldoende werkgelegenheid ter plaatse, duizenden West- en Oost-Vlaamse
seizoenarbeiders naar de Franse bietenvelden, vlasakkers, suikerfabrieken en stokerijen.
— nog immer telt Vlaanderen duizenden grensarbeiders welke genoodzaakt zijn hun kost te gaan verdienen in het Noord-Franse industriebekken, de Zuidnederlandse nijverheidscentra en het Westduitse grensgebied.
— en de Vlaamse bedienden zijn er
niet beter aan toe. Tengevolge van
overdreven administratieve concentratie in de hoofdstad, trekt dagelijks een heel leger Vlaamse bedienden naar het Brusselse om er in de
ministeries, ondergeschikte besturen
en private ondernemingen de minst
interessante funkties te bekleden.
En hoeft het nog gezegd dat deze
dagelijkse en wekelijkse volksverhuizing van arbeiders en bedienden
(het aantal werknemers dat daarbij
betrokken is ligt ver boven de 100.000)
niet alleen de pendelaars zelf benadeelt doch ook de Vlaamse handeldrijvende middenstand doordat de
werkforens die elders tewerkgesteld
is, daar ook allerlei aankopen doet.
Zelfs de hele Belgische economie
verliest er miljarden bij ingevolge de
toekenning van subsidies voor goedkope treinabonnementen, een te grote spooruitrusting, meer arbeidsongevallen door verkeerd begrepen franstalige bevelen, enz.
De verdiensten van de Vlaamse arbeider en bediende blijven niet al-

leen lager, ze blijven ook meer kwetsbaar dan deze van zijn Waalse en
Brusselse collega.
— Inderdaad, de Vlaamse economie
Is nog altijd in grote mate afgestemd
op konjunktuurgevoelige produkties
(vooral duurzame verbruiksgoederen).
Is het In dit verband niet sprekend
dat, nu zich weer tekenen voordoen
van een economische recessie, de
Vlaamse nijverheid het eerst wordt

getroffen (zie de teruggang in de
textielni j verheid).
Het spook van de werkloosheid duikt
weer op.
— En bovendien mag niet uit het oog
worden verloren dat de nieuw opgerichte bedrijven overwegend van
vreemde oorsprong zijn. De beslissingsmacht over verplaatsing, uitbreiding en inkrimping van de onderneming ligt buiten de nationale gemeenschap.
Bij een verslapping van de zakengang
zal een buitenlands werkgever niet
aarzelen, arbeiders of bedienden af
te danken (zie geval Bell Telephone
enkele jaren terug).
Kortom, Vlaanderen blijft nog altijd een economisch onderontwikkeld
gebied met een lagere en een kwetsbaarder levensstandaard dan elders
in dit land.
Hoe kan dit ook anders met een
volksvreemd grootkapitaal, met unitaire politieke partijen en vakbonden
en met een rijksadministratie waarin
de Brusselse en Waalse vertegenwoordigers het hoge woord voeren en
die om allerhande beweegredenen

vaak samenspannen in de miskenning
van de Vlaamse economische belan-<
gen.
Terwijl Vlaanderen een schreeu-^
wende nood heeft aan werkgelegen*
held in eigen streek, investeert de
volksvreemde Belgische «haute fi-«
nance» (200 franstalige families),
aangelokt door hogere winstvooruitzichten, in het buitenland en mag d©
Vlaamse belastingbetaler in zijn zak
schieten om de buitenlandse investeringen in Vlaanderen mede te helpen
aantrekken.
Terwijl Vlaanderen een enorme behoefte heeft aan nieuwe bedrijven, ia
het Belgische grootkapitaal hoofdzakelijk bekommerd om het handhaven
van zijn omvangrijke vroegere investeringen in Wallonië die, bij gebrek
aan voldoende arbeiders ter plaatse,
maar kunnen renderen door aanvoer
van vreemde werklieden en Vlaamse
pendelarbeiders en waarbij de kosten
van deze asociale vestigingspolltiek
grotendeels afgewenteld worden op
de gemeenschap (via subsidies voor
werkabonnementen in periodes van
hoogkonjunktuur en langs werklozensteun in periodes van recessiel
Terwijl Vlaanderen een ernstig tekort heeft aan werkgelegenheid wor-<
den vreemde kandidaat-investeerders niet zelden tegengewerkt door
Belgische financiële groepen (zie o.%.
de Goodyear-affaire enkele jaren terug) o.m. uit konkurrentlële overwegingen of uit vrees dat de recrutenng
van Vlaamse pendelaars zou in het
gedrang komen.
(vervolg blz. 7f

Broederlijk delen ?
Inderdaad !
We zijn met enkele tienduizenden in de Volksunie en we dragen de verantwoordelijkheid voor de politieke toekomst van
vijf miljoen : het hele Vlaamse volk.
Dat is onze manier van broederlijk delen.
Zij die veel hebben, geven van hun overschot aan ben die minder hebben.
Wij hebben ontzettend veel : overtuiging, geestdrift, strijdlust en de rustige zekerheid dat we naar een grote ove^
winning moeten en zullen.
Een deel van het vele dat wij hebben, moeten en kunnen wij omzetten in harde munt. Voor het strijdfonds! De BiP,
en de P.V.V. besteden elk 50 miljoen aan hun verkiezingskampanje. De C.V.P. zelfs 70 miljoen.
Dat kunnen wij niet. Maar dat hoeft ook niet. Want waar wij financieel er niet bij kunnen, schieten de duizenden handen
van onze propagandisten ter hulp.
Geef hen echter wat zij nodig hebben. Stort vandaag nog op p.cr.''1476.97 van Volksunie Brussel 1. met vermelding
c Verkiezingsfonds».

DE VOLKSUNIE

CPeRNOTEN
DESINTEGRATIE

open brie
aan een longe
socialistische

vriend

Goede vriend,

Wij hebben onlangs eens gezamenlijk, laat in de nacht, een
hele boom opgezet over het socialisme, het oud en het nieuw.
We waren wél goed in stemming, met als geluidsachtergrond
voor ons gesprek de grammofoonplaat waarop de onvergetelijke
Ernst Busch de gepassioneerde rode liederen van de Spaanse
burgeroorlog zong : de Thaelmann-kolonne, het hed van de
Brigada Internacional en La ley preciosa.
Teruel, Asturische dynamiteurs en de Puerta del Sol te
Madrid : we spraken over de velen die gevallen zijn voor het
rood geloof. In Spanje en elders. Gij met het heimwee van de
jonge sociahstische intellektueel naar les lendemains qui chantent, waarvan gij met bitterzoet woordspel zegde tlat het eigenlijk des sans-demain qui chantent geworden zijn.
Een gesprek over de martelaars van het rood geloof. En
daar we op een paar dagen afstand waren van 18 april, moest
ons gesprek noodzakelijkerwijze belanden bij de zes doden van
Leuven, de gevallenen in de stujd voor het algemeen enkelvoudig stemrecht die elk jaar opnieuw op de verjaardag Van
hun dood door de B.S.P. herdacht worden.
Tijdens de aprildagen van het jaar 1902 was het inderdaad
nog mogelijk, te geloven in de lendemains qui chantent en zelfs
er voor te sterven. Op het einde van tie parlementaire zittijd
\ a n 1901 had Ie patron m de Kamer een wetsvoorstel op het
plgenieen enkelvoudig stemrecht ingediend, er bij voegend dat
de socialisten in het vooi jaar op de stiaat zouden komen, indien
de Kamer het wetsvoorstel afwees. En met de lente kwamen de
rode vlaggen inderdaad op straat. Begin april 1902 werd door
de Belgische Werklieden Partij het stakings-ordewoord uitgeschreven : 600.000 handen gooiden het gereedschap neer.
En toen kwam de betoging van 18 apul te Leuven, met het
ingrijpen van de Burgerwacht en de zes doden. De strijd voor
« een man, een stem » had een dramatisch hoogtepunt bereikt.
Het zou dan toch nog duren tot na de eerste wereldoorlog,
vooraleer iedere man zijn demokratische stem kreeg. Zes doden
waren blijkbaar niet genoeg; de hekatomben van de moddergrachten aan de IJzer waren er nog nodig vooraleer men « van
hogerhand s> vond dat het volk nu eigenlijk toch wel zijn politieke mondigheid had verdiend.
Ik heb u, jonge rode vriend, eens heel scherp mijn mening
gezegd. Waarom ik de bloemen van de B.S.P. aan het monument
der zes te Leuven niet alleen gruwelijk misplaatst, maar een
echte hoon en een smaad vind. Waarom ik de B.S.P. ieder recht
ontzeg, zich te beroepen op het offer der zes en op de inzet
van de tienduizenden tijdens de rode lente in het begin van
deze eeuw.
Want kijk, in de lente van 1965, drie en zestig jaar later,
roept de B.S.P. ons op om haar, mét onze stem, onze goedkeuring
te geven voor een grondwetsherziening die een einde maakt
aan het algemeen enkelvoudig stemrecht. De stem van een Waal
«al, door het stelsel der speciale meerderheden, in de toekomst
altijd minstens driemaal zoveel waard zijn als de stem van een
Vlaming. Vanuit een socialistisch standpunt komt daar nog bij
de ergerlijke omstandigheid, dat juist de Vlaming met zijn ontwaarde en verminkte stem behoort tot de underdog, tot die
« verworpenen > waarover de Internationale ietwat gezwollen
maar met veel eerlijke overtuiging zingt.

Hoe meer de verkiezingen
naderen, hoe duidelijker het
desmtegratie-proces
in
de
grote partijen zich aftekent.
De B.SP. heeft
in
gans
Wallonië last met wallingantische scheurlijsten. Te Brussel heeft h a a r linkervleugel
een akkoord gesloten met de
'« Russische »
kommunisten.
Te Antwerpen zit zij verveeld
m e t de dissidentie van « jeune premier» Kamiel Huysm a n s : 94 jaar en nog scheutig op een m a n d a a t als een
politiek beginneling
In de C V.P. gaat het n a u welijks beter. De C.V.P.-bladen maken openlijk gewag
van een « gezagsknzis » in de
partij. Vooral in
Wallonië
gaat de lijstvormmg gepaard
met onoverzienbare moeilijkheden. Ook buiten Wallonië
is de poll veelal een gelegenheid geworden om de modellijsten
flink
overhooD
te
gooien. Te Brussel en in
West-Vlaanderen zijn er open
dissidenties; elders moet een
« m a ï t r e - c h a n t e u r » op het
laatste nippertje terug op de
lijst gesleurd worden omdat
hij dreigt met een scheurlijst.
En in de P.VV. is het,
vooral te Brussel, geen spier
beter 1
« Grote » partijen noemt men
dat!

G O E D E PERS
In onze persspiegel
van
verleden week brachten we
reeds
uitvoerige
dagbladknipsels over ons verkiezingskongres en over h e t
Tien jarenplan.
Ook de weekbladpers heeft
vorige week uitvoerig beide
gebeurtenissen behandeld en
doorgaans m een zeer positieve toon.
Het « Vrije Waasland •»
bracht als slot van een uitvoerig en lovend komment a a r : « Is de Volksunie
(nog) geen grote partij, dan
heeft ze evenwel bewezen
toch reeds een volwaardige
partij te zijn die nog iets
meer te bieden heeft dan
holle slogans,
maar
bij
machte is met een ernstig en
verantwoord programma uit
te pakken ».

AAN DE ZELFSTANDIGEN
OPROEP VAN DE « PARTIJ DER ZELFSTANDIGEN »,
Toen wij in 1961 zijn opgekomen met de Partij der Zelf
standigen, dachten wij in onze jeugdige overmoed de
zelfstandigen een dienst te bewijzen. Wij behaalden toen
3.000 stemmen in het arrondissement Antwerpen. Dit was
een mooi resultaat, dat echter zonder praktisch gevolg
bleef.
WIJ hebben toen ingezien, dat opkomen met een eigen lijst
van zelfstandigen zelfmoord is. Omdat het een afzondering
en een zich buiten de gemeenschap stellen is.
Wij me eten dan ook on/e steun verlenen aan een eerlijke
en idealistische partij 1
Van al de partijen die zich bij de a.s. verkiezingen zullen
aanbieden is er maar één die ons vertrouwen waard is,
nameliik de Volksunie. Omdat de Volksunie vasthoudt aan
het grondbeginsel dat de partij slechts een middel is om
het programma te verwezenlijken.
ZIJ doet niet zoals de andere partijen, die het programma
in dienst stellen van de partij en de partij boven het algemeen belang, boven het volksbelang.
• De Volksunie komt op voor de belangen van de ganse
gemeenschap. In haar programma vinden de verzuchtingen
van de zelfstandigen, evenals die van de landbouwers, de
arbeiders en de bedienden hun uitdrukking.
Het socJaal-ekonomisch « Tienjarenplan », opgesteld door
de Sociaal-Ekonomische Werkgroep van de Volksunie,
duidt de weg aan waarlangs de zelfstandigen en de landbouwers de achteruitstelling, waarvan zij het grote slachtoffei zi|n door de schuld van de drie nationale partijen,
ongedaan kunnen maken. Verder wil de Volksunie gelijke
rechtei voor de zelfstandigen inzake pensioenen, kinderbijslaj en ziekteverzekering. De Volksunie wil eveneens
een doelmatige en werkeli|ke bescherming van de zelfstandigen tegen de trusts, de holdings, de concerns en de
grootvv arenhuizen.
Het IS daarom dat wij met een gerust gemoed tot de zelfstandigen kunnen zeggen : « Voor de Volksunie stemmen,
is stenimei. voor een onafhankelijke partij, die uw belangen
d jplmatig en doeltreffend verdedigt ».
Simons Hendrik
Stichter « Partij der Zelfstandigen »,
Federaal sekretaris « Nationale Lnie van de Zelfstandigen.

SCHATTING
Naar verluidt, zal de verkiezingsstrijd van de BSP
ongeveer 50 miljoen fr. kosten. De PVV zal er ongeveer
eenzelfde bedrag tegen a a n
gooien De CVP doet er nog
een schepje bij tot 70 miljoen.
Dat is samen een 170 miljoen die ter teschikking gesteld worden van de verkiezingskampanje
der
grote
partijen.

Dat is, jonge vriend, onaanvaardbaar. Het is vanzelfsprekend onaanvaardbaar voor iemand als ik, die niet in het
socialisme gelooft alhoewel hij volkomen bereid is de historische verdiensten ervan te erkennen en die de onvergankelijke
etische waarde van de offers en de toewijding doorheen het
socialisme als een verrijking ziet van ons allen, van de gehele
gemeenschap.
Dat het ook voor u
baasd doch onzeggelijk
monsterakkoord inzake
opgaat, een socialistische
toch een waarborg voor

onaanvaardbaar is, heeft me niet verveel genoegen gedaan. Dat tegen het
de grendelgrondwet ook uw stem
stem - en met de enige ! - lijkt mij dan
een lendemain qui chante.

Wij zullen op 23 mei samen onze stem uitbrengen op de
Volksunielijst van ons arrondissement, waar als kopman de zoon
staat van een rode rebel uit het jaar 1902. In de toekomst zal
onze weg dan wel weer uiteen lopen. Maar wij zullen ons vandaag en altijd verbonden weten door die éne beslissende inzet
voor een eerlijke en onvervalste demokratie.

GIJFERS

TOESTAND
DRINKWATERVOORZIENING
Aantal Inwoners aangesloten
op het openbaar drinkwaternet
(JAAR 1963)
In 0/0 von de totale bevolking per provincie

Uw dio Genes.

Door wie? In ieder geval
niet door de « verworpenen
der aarde » en de « damnés
de la f aim ».
Wei door de banken, de
grote industrieën, de h a u t e
finance.
De Volksunie doet het m e t
véél en véél en véél minder
centen. Maar met des te meer
geestdrift,
overtuiging
en
strijdlust.
Wedden dat wij met ónze
troeven gerust tegen die t i e n tallen miljoenen opkunnen ?
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echter eens te meer een
voorbeeld van wallingantische dubbelzinnigheid
en
tweeslachtigheid. Terwijl ze
beweren te ijveren voor een
federaal België, apparenteren
ze te Brussel met de reaktionaire hoera-patriotten van
het « Front Démocratique des
Francophones », de unitaristische F.D.F, voor wie zelfs
de « oasis francophone »mentaliteit nog niet antiVlaams genoeg is.
Kurieuze «vooruitstrevende » wallinganten !

zouden neerleggen bij een
publiekrechtelijke minorizeTing van de Vlamingen >De heer Clem de Ridder
voegt daaraan toe : < I n dien wij mogen veronderstellen dat onze leden (politiek)
volwassen zijn, menen we
dat dit duidelijke taal is ».
Dat is het inderdaad : geen
enkel zinnig mens kan ontkennen dat bv. de CVP door
de grondwetsherziening de
publiekrechtelijke minorizering van de Vlamingen n a streeft!

INDERDAAD DUIDELIJK I

23 mei : geel stemmen is rood stem^men* rood
stem^men is geel stem^men.
DE ZOVEELSTE KEER
In het begin der Paasweek
fcwam het
gastprogramma
« De katholieke gedachte en
actie» op het T.V.-scherm.
Men mocht verwachten dat
deze religieuze uitzending, op
een paar dagen afstand van
Goede Vrijdag en Paaszondag, volkomen in het teken
zou staan van de Goede
Week.
De vi"ome zielen die zich
door dit religieus T.V.-programma in
Paasstemming
wilden laten brengen, kwamen bedrogen uit.
In plaats van het Passieverhaal kregen ze de banale
politieke verhaaltjes van een
half dozijn C.V.P.-ministers :
goedkope verkiezingsdemagogie en ijdel elektoraal geklets.
Een dergelijk misbruik van
een godsdienstig programma
— en dan nog op dat ogenblik — kan niet anders genoemd worden dan een misselijke komedie en een grove
bespotting van ieder godsdienstig gevoel.

EKSALTANT
Het bewind van de regeringsploeg
Spaak - Lefevre
loopt n a a r zijn einde in een
waarlijk eksaltante atmosfeer.
In de radio en de T.V. werd
er gestaakt, bij de Regie der
Luchtwegen en bij de telegraaf- en telefoondiensten
kruiste men de armen, de
postsorteerders legden er de
blok op. Bij de NMBS dreigt
er een staking uit te breken.
Zoals men ziet : iedereen
is gloeiend geestdriftig over
h e t sociaal beleid der regering.

INDUSTRIE TE GEEL
Met een perfekte zin voor
timing — vier weken voor de
verkiezingen — is minister
Spinoy deze week de eerste
steen gaan leggen voor een
nieuwe fabriek van Bell Telephone te Geel De krantenlezers kregen de gebeurtenis
voorgeschoteld in grote op-

maak, met vette titels en indrukwekkende foto's. De argelozen onder hen zouden zo
in de mening kunnen worden
gebracht dat de regering het
ernstig meent met de industrialisering van de Kempen.
We bezochten enkele dagen
geleden het industrieterrein
van Ghlin-Baudour en we
vonden daar, fabriek naast
fabriek, volgende bedrijven
die we opsommen met vermelding van hun oorspronkelijke vestigingsplaats : de
Brasseries de Ghlin, uit Anderlecht; Aleurop, uit Tessenderlo; de Verreries de Ghlin,
uit Mol; Pirelli, uit de Brusselse agglomeratie. Even verder, te Seneffe, vonden we
Beherman-Demoen, oorspronkehjke vestigingsplaats Temse
Het is daar, op de industrieterreinen te Ghlin en te
Seneffe, de juiste plaats om
zich de woorden van Louis
Major op het A.B.V.V.-kongres te herinneren ' dat hijzelf en zijn vriend Spinoy alles gedaan hadden voor Wallonië wat ze konden, inbegrepen de overheveling van
bedrijven uit Vlaanderen.

ACTION
COMMUNE

Daar ligt een kans voor de
nieuwe politieke formatie.
De « Action Commune » is

In het « Pallieterke » verscheen deze week een lezersbrief van de heer Clem de
Ridder, algemeen sekretaris
van het Davidsfonds. De heer
de Ridder verwijst daarin
n a a r het standpunt van zijn
vereniging inzake de grondwetsherziening : « Uiteraard
kan noch wil het Davidsfonds
zich als vereniging inlaten
met enige partijpolitiek —
wat niet wegneemt, dat zijn
leden dat individueel wel
kunnen doen. In de lijn van
zijn doelstelling en streven
moet het echter zijn leden
aansporen bij het vervullen
van hun politieke verplichtingen bij voorkeur hun vertrouwen »te schenken
aan
hen wier streven samenvalt
met dat van het DF, en alvast hun vertrouwen te weigeren aan hen die zich bv.

RODE KARNAVAL
Met de beslissing van Huysmans om afzonderlijk en alleen op te komen, dreigt de
BSP-kampanje te Antwerpen
onder te gaan in vaudevillestemming.
Aan pronostieken over het
aantal stemmen voor Huysmans wagen we ons liever
niet. Wel verwachten we een
buitengewoon prettige verkiezingsstrijd, die reeds beloftevol door Kamiel werd
ingezet door het verwijt aan
het adres van Jos Van Eynde dat bij de « ondankbaarste » rekel uit gans de Belgische politiek is
Wat voor plezierige revelaties staan er ons nofe, te
w a c h t e n ' Misschien neemt
Londenaar Kamiel het nog
op tegen de «koUabo-in-spe».
Jos Van Eyndei

WALLONNE

Een belangrijk feit, deze
Week, is de oprichting in Wallonië van een « Waalse Gemeenschappelijke Aktie », die
lijsten zal neerleggen in
minstens 11 Waalse arrondissementen. Dit initiatief zal
wellicht wat orde brengen in
de chaos van wallingantische
lijstjes die de jongste m a a n den werden aangekondigd.
De «Action
Commune»
kan een belangrijk stuk op
het Waalse politieke schaakbord worden, alhoewel in het
verleden alle pogingen
om
tot een wallingantische partij vorming en een verkiezingssucces te komen, steeds
spaak gelopen zijn.
De malaise in de regeringspartijen in Wallonië is echter zeer groot en de tegenstellingen zijn er binnen de
P.S.C, en • de P S.B. steeds
maar
scherper
geworden.
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K.K.K.
Een kindervriend denkt bij deze drie
letters wellicht aan « Klein, klein Kleiiterke... > ; ons onderwerp is helaas niet
lief en onschuldig genoeg om die titel te
verdienen ! Wie internationaal is inge.steld, vermoedt dat het over de beruchte
rassistische groep in de Verenigde Staten
van Noord-Amerika gaat. Maar ook dat
is er naast want het gaat over een « nationaal verschijnsel ». Voorlopig zouden we
kunnen zeggen dat het gaat over een
K(lein) K(oddig K(nulletje). Over het
mannetje nl. dat, als we dat woord
mogen gebruiken, de « intellektuele »
leiding heeft van een groot demokratisch,
sociaal en christelijk dagblad.
Dit blad is ontstaan uit de strijd van
de machtelozen voor recht en waardigheid. Het heeft een slem gegeven aan
hen die tot dan toe, behalve dan in enkele kleine plaatselijke Vlaamsgezinde
blaadjes, noodgedw^ongen moesten zwijgen. Deze mensen zouden moeten weten,
het zou in hun gebeente moeten zitten,
dat niets zo onwaardig, onmenselijk is
als het bedriegen van de gewone man,
als het belasteren van hen die zich niet
verdedigen kunnen... Want ook zij hebben daaronder geleden !
En dit blad heeft het bestaan in de
voorbije tien jaar, .bijvoorbeeld de dag
voor de verkiezingen van '54, de Vlaamsnationalisten te beschuldigen voorstander te zijn van de verfransing omdat zij
tégen de taalwetten van '32 hadden gestemd. Dit terwijl zij goed weten dat de
reden van dit tegenstemmen was het
gebrek aan sankties. Dit terwijl zij heel
goed wisten dat tussen '32 en '54 die
taalwetten inderdaad nauwelijks werden
onderhouden ! Dit blad heeft het bestaan,

C.V.P.,
DIENARES
DER

SOCIALISTEN

Van vele zijden bereiken
ons berichten over de houding
die door. de C.V.P. wordt aangenomen in de schepenkolleges, gevormd met hun boezemvrienden de socialisten.
Al die geruchten hebben
één zaak gemeen : ze bewijzen dat de C.V.P.-ers plat op
h u n buik liggen voor de rode
broeders en zonder gewetensbezwaren alle toegevingen
doen die van hen in n a a m
der heilige eenheid worden
verlangd.
De aanduiding der leden
van de Commissies van Openbare Onderstand was eens te
meer een gelegenheid om
met alle middelen aan de socio's meer mandaten te geven dan hen toekomen. Op
sommige plaatsen zelfs ten
koste van kristelijke medekandidaten !
Zo de CVP. al lang niet
meer als Vlaamsgezind wordt
beschouwd in Vlaanderen, dan
kan men nu ook niet langer
van een « kristelijke » partij
spreken...

het demokratisch recht op betoging aan
te vallen naar aanleiding van een Amnestie-betoging van de Volksunie, hoewel
dat recht tóén door de Libre Bclgique
werd verdedigd...
Toch heeft in de loop van de volgende
jaren meer dan één lezer zich ooit laten
beetnemen door de klaroenstoten die
door een Schildwacht werden geblazen...
zolang er niets moest gedaan worden.
Als dat mannetje in staat is na de openbare voorlezing van zijn artikels vóór
Hertoginnedal, en meer speciaal over de
vice-goeverneur van Brabant, nog één
woord te zeggen om te bewijzen dat hij
betrouwbaar i.s, dan is hij onbewust
genoeg om ooit in tegenwoordigheid van
zijn eigen vrouw de veelwijverij te verdedigen !
Onmogelijk is dit beslist niet I Want
dat senatorke is in staat artikelen te
schrij\en met volgende inhoud : vermits
ik gelijk heb, hebben allen die niet denken als ik ongelijk en omdat zij ongelijk
hebben zijn alle ernstige mensen verplicht tegen diegenen te zijn die tegen
mij zijn. En niet alleen dat te schrijven
maar zo iets een week lang te herkauwen ...
Nu en dan waagt de nederige en
trouwe huisvader zich ook aan een redenering die op het eerste zicht indruk kan
maken. Bv. als hij beweert dat, wie voor
de Volksunie stemt de aartsfranskiljons
van de PVV zal versterken. Of nog, ais
hij schrijft dat men niet tegen de grendelgrondwet kan zijn en tegelijk federalist. Is de arbeidersbeweging dan niet
tientallen jaren aan het werk geweest om
loonsverhoging te krijgen terwijl ze tegelijk bleef streven naar medebeheer en
ondernemingsraden ?
Grondig anti-demokratisch, anti-sociaal,
anti-christelijk is dit blad geworden
onder de leiding van dit klungelig, koddig knulletje, beschamend voor ons volk I
Want deze hoofdredakteur is eigenlijk :
een Kop die Klinkt als een Klomp !
Nemrod.

dert 1950 een steeds toenemende bloei waar te nemen.
Ook werd het Vlaamse element in het bestuur en de
redaktie van het maandblad
« Neerlandia >
belangrijk
uitgebreid.
Het levenskrachtig verbond,
dat wij hier van harte geluk
wensen, heeft zich steeds tot
doel gesteld het stambewustzijn van alle Nederlandssprekenden in de wereld te verlevendigen. Eén der voornaamste taken is het tot stand
brengen van de integratie der
Nederlandse kultuurgemeenschap in Europa.
Het sekretariaat van het
ANV in Vlaanderen is gevestigd bij de Kultuurraad voor
Vlaanderen, Frankrijklei 107,
Antwerpen. Warm aanbevolen bij onze lezers !

ling in « Entre Nous ». De direktie zette echter dadelijk de
domper op het protest : < Mr
De Bie eindigt door te zeggen
dat er zich geen grote problemen stellen, daar de meerderheid van het personeel van de
vlaamstalige zetels voldoende
Frans spreken en lezen ».
Zoals men men ziet : een
bij uitstek « sociaal » standpunt ! Het zou ons geen zier
verbazen, moesten die Innovation-bonzen behoren tot de
geldschieters van de P.L.P.kemels uit de oase francophone.
En wat zitten de syndikale
afgevaardigden
feitelijkheid
in die ondernemingsraad te
doen ?

« ENTRE NOUS »

« Entre nous » is het personeelsblad van de grootwarenhuisketting
«Innovation ».
Het blad is «tweetalig», wat
wil zeggen dat de titel ééntalig Frans is, evenals 75 t.h.
van de inhoud. Van een paar
artikels verschijnt een vertaling in het Nederlands en
het gebeurt zelfs dat er een
stukje helemaal en onverZEVENTIG JAAR
taald in het Nederlands staat.
De meerderheid van het
ALGEMEEN
personeel van < Innovation »
NEDERLANDS V E R B O N D is nederlandssprekend. Maar
Op 27 april viert het ANV dat blijkt de heren van de
rijn 70ste verjaardag. Het direktie niet te interesseren.
werd immers gesticht in 1895 Want
ondanks
herhaalde
door Hippoliet Meert, de la- klachten blijft in «Entre
tere aktvist die in 1924 in bal- Nous > het hekken aan de
lingschap stierf, na een leven oude franskiljonse stijl h a n van onbaatzuchtige arbeid gen.
in dienst van zijn volk.
Op de ondernemingsraad
Nadat het ANV een periode van 17 april jl. gingen er toch
gekend heeft van stilstand een paar schuchtere stemmen
en zelfs achteruitgang, ifi se- (4) voor eeu aoxlej:e taalrege-

CIJFERS

De zgn. < Vlaamse Demokraten » hebben het nu maar
eens met een vergadering te
Asse geprobeerd, waar zij,
n a a r hun bewering, een
< sterke kern » hebben.
De inrichters zelf waren
acht man sterk (bijna de hele bezetting van het snipperlijstje) naar Asse gekomen,
om er het woord te voeren
voor... vier toehoorders, die
het op de koop toe nog opnamen voor de Volksunie.
Het rezultaat te Asse zal
hen wel weer van een paar
illuzies hebben beroofd !

NIEUWE GOEVERNEUR
De heer Brasseur is benoemd
tot nieuwe goeverneur van de
provincie Luxemburg, ter vervanging van de heer Lamalle
die betrokken is in een paar
financiële knoeizaken.
De heer Brasseur was niet
bijster geestdriftig over zijn
benoeming. Sinds lang reeds
loerde hij op een ministerportefeuille en hij achtte
zijn tijd gekomen na de e.k.
verkiezingen.
Zijn
waarde
politieke
« vrienden » in de C.V.P. hebben er anders over beschikt :
Brasseur moet als gekoöpteerd senator de plaats ruimen voor ministertje Gilson
die bij de poll n a a r de dertiende (en
onverkiesbare)
plaats gegooid werd.
Om Gilson te kunnen laten opvissen, zag Brasseur
zijn ministerdroom in rook
verzwinden en neemt hij
noodgedwongen « genoegen »
met wat hij noemt « een verbanning n a a r de everzwijnen ».

RODE BROEDERS
OP 1 MEI

De eendracht van de proletariërs aller landen zal op 1
mei a.s. te Brussel zwaar op
de proef worden gesteld.
De Brusselse politiedieasten
zitten met de handen in het
h a a r omdat zij niet minder
dan drie verschillende
(en
vijandige) 1 mei-betogingen
door de stad moeten loodsen
zonder dat het tot botsingen
en handtastelijkheden komt.
Om 10 uur v.m. betogen de
Russische kommunisten, om
elf uur zijn de Chinezen aan
de beurt en in de namiddag
is het dan de B.S.P. die —
onder het waakzaam oog van

Brusse'se f l i k k e n — de
« straat mag veroveren ».
«Met 1 mei allen als één
man de straat op » !

GEEN

KRANS

Op een vraag van gemeenteraadslid ir. Guido Deroo,
die aandrong op het neerleggen van een krans door de
stad Gent ter gelegenheid
van de jaarlijkse IJzerbedevaart, zoals trouwens veel a n dere grote Vlaamse steden
doen, beweerde de burgemeester van Gent onder druk
van zijn franskiljons schepenkollege en met inbegrip
van schepen Vandendaele,
dat hij aan onze gesneuvelden niet deze
eerbetuiging
wenste te geven omwille van
het politiek karakter van de
IJzerbedevaart!
C.V.P., schild en zwaard
van Vlaanderen.
«

MILDE

INTERPRETATIE »

J a n Verroken heeft tussen
zijn drukke bezigheden
In
blijkbaar toch nog de tijd
gevonden om te antwoorden
op onze « Open Brief » van
verleden week. O nee, wees
gerust ! Wijzelf hebben van
J a n de Landmeter geen epistel ontvangen. Hij antwoordt
langs een omweg, in «Het
Volk». Zoals gebruikelijk met
een « roman fleuve ».
En wat weet de bevrijder
van Ronse en Edingen allemaal te vertellen ? Eerlijk
gezegd, we weten het niet
juist. We hebben met veel
aandacht zijn artikel gelezen,
maar we voelen ons zo'n klein
beetje als de spreekwoordelijke kat die h a a r jongeren
niet terugvindt.
J a n Verroken zegt, dat er
in de lagere afdeling van het
Ateneum van Ronse hoegenaamd geen sprake is van
enige onwettelijkheid, hoogstens van «een milde interpretatie van verworven rechten » of van « een zeker toegeven van minister J a n n e >.
Allemaal blijkbaar dus zo
erg niet : op de 17 onderwijzers zijn er < slechts » 16
niet in orde met de taalwet
en de hoofdonderwijzer is een
« roerig en provokant» antiVlaams element.
Zoals men ziet : allemaal
niet zo erg en J a n zal dat wel
in een handomdraai in orde
brengen... n a St Juttemis.
Als verdediging en a n t woord zéér aan de magere
kant. J a n 1
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De Volksaale eist dat aan de arbeider
In de onderneming de plaats toege*
kend wordt die hem toekomt.

ARBEIDER EN BEDIENDE
(vervolg van blz. 3)
Terwijl tienduizenden Vlaamse arbeiders en bedienden geen werk in
eigen streek vinden, deinst de regering in hoofde van onze Vlaamse socialistische minister Spinoy er niet
iVoor terug om door het toekennen
yan allerhande voordelen of zelfs
door druk, industriëlen aan te zetten
hun fabriek over te brengen naar
iWallonië (o.a. Caulier en Imperial
naar Ghlin), of te doen afzien van
geplande investeringen in Vlaanderen ten gunste van Henegouwen of
Luik (aluminiumfabriek Aleurop van
Tessenderlo naar Ghlin, automontagefabriek Beherman-Demoen van
iTemse naar Seneffe, liftenfabriek
[Ateliers Jaspar van St-Truiden naar
Luik, Glasfabriek Verlice Momignies
ivan Mol naar Ghlin enz.).
Gelukkig maar vond kameraad
Spinoy niet overal gehoor; zoniet waren verschillende grootbedrij ven nooit
in Vlaanderen gekomen, o.a. de Fordfabriek in Genk. Heeft onze socialistische excellentie bij de directie van
dat wereldconcern soms niet het onmogelijke gedaan om haar tot een
ander inzicht te brengen, nl. de oprichting van haar fabriek in Wallonië ?
Hoe wordt door onze politieke bewindvoerders gezorgd voor een degelijke Infrastructuur, onmisbare voorwaarde tot industrialisering van
Vlaanderen ?

Meer dan 70 miljard werd gespendeerd aan niet rendabele Waalse
koolmijnen — waarbij het mijnkapitaal dan nog de grootste begunstigde
was —, die uiteindelijk toch moesten
gesloten worden terwijl Antwerpen
de wedloop met de andere Westeuropese havens dreigt te verliezen door
gebrek aan voldoende kredieten (o.m,
om de Schelde bevaarbaar te maken
voor superschepen).
Met de werken aan de E-3-weg,
van uitzonderlijke betekenis voor de
Vlaamse ekonomie, is nog steeds geen
aanvang gemaakt, terwijl de ekonomisch minder noodwendige Route de
Warionie reeds In volle uitvoering is
... met Vlaamse pendelarbeiders.
Aan de uitvoering van het ekonomisch betwistbaar blufprojekt op het
kanaal Brussel-Charleroi, het hellend
vlak van Ronquières, wordt meer dan
2 miljard verkwist, terwijl van de
geplande modernisering van het kanaal Dessel-Kwaadmechelen — dat
meer goederen verwerkt dan eerstgenoemde vaart — nog niets in huis
kwam. Nochtans kunnen dit kanaal en
de aanpalende vakken van HerentalsBocholt bevaarbaar gemaakt worden
voor schepen van 1850 ton met slechts
l/20e van de kosten van Ronquières.
De luchthaven van Deurne, waaraan de Vlaamse ekonomie een grote
behoefte heeft, zal worden afgeschaft, terwijl de onbelangrijke luchthaven van Gosselies verheven wordt

tot eerste klasse, dus op gelijke voet
met Zaventem en Oostende. Daardoor
ook vielen de plannen tot vestiging
van een fabriek voor de vervaardiging van vliegtuigen (Cessna) te
Antwerpen in het water.
Sedert de jongste pronk-expo 1958
met twijfelachtig ekonomisch nut,
werden miljarden besteed aan de
aanleg van tunnels in de hoofdstad,
doch Antwerpen zit nog steeds geplaagd met haar konijnenpijp en de
daarmee gepaard gaande verkeerschaos.
En wat gedacht van de regeringspolitiek inzake streekontwikkeling ?
Een miljarden-plan voor de ekonomische omschakeling van de Borinage (14 miljard fr) is reeds voor meer
dan de helft uitgevoerd. Op 16 sept.
1964 blokletterde « Le Peuple » : « Le
Borinage est sauvé - 8 miljards de
1961 è, 1964». De Zuiderkempen moest
zich evenwel tevreden stellen met

UIT HET TIENJARENPLAN

850 miljoen kredieten (waarvan dan
nog een groot gedeelte dient uitgegeven), terwijl het ontwikkelingsplan
voor de Westhoek maar pas op 11 december 1964 werd goedgekeurd.
Deze grievenlijst zou nog met tal-*
rijke andere voorbeelden kunnen
aangevuld worden.
— met de verwaarlozing van de belangen van het Vlaamse bedrijfsleven bij het afsluiten van handelsverdragen door de verfranste rijksadministratie.
— met de tegenwerking van onze belangen door de unitaire vakbonden :
zie de strijd der Waalse syndicalisten
tegen Sidmar en de verklaring van L.
Major op het ABVV-congres van IS
december 1962 dat hijzelf en kameraad Spinoy getracht hebben nieuwe
bedrijven te vinden voor de Borinage.
Zij hebben zelfs getracht Vlaamse
bedrijven over te hevelen naar Wal-i
lonië.

VERREKT WIJ WORDEN ONTEIGEND
I

« Verdomme, ze zijn met m'n grond weg, wat moet ik nu
beginnen ? » Uitlating (in Icrachtige termen) afkomstig van
een onteigende boer. « Ze hebben hier mijn broodwinning
V afgepakt, ik had een goed café, maar ze geven mij geen
ander en met de zaak voor het gerecht te brengen hebben de
i advokaten en de « juges » nog diep in m'n zak gezeten ».
Noodkiacht van een herberghouder ergens aan de grote baan.
'die zijn zaak moet opdoeken omdat de weg wordt verbreed.
« Ge zijt met ons centen weg, smeerlappen! » Een (vroeger
^ socialistisch) werkman te Deurne die met zijn spaarcenten
^ een lapje grond had gekocht en het nu door het (rode)
gemeentebestuur dreigt afgenomen te worden, « Stad =
dief ». Korte, maar veelzeggende slogan, her en der neerge
kalkt op de gevels van met afbraak getroffen woningen te
Lillo.
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Wat zegt het Volksunie-programma in
dat verband ?
« Veralgemening der belastbaarheid
van verwezenlijkte meerwaarden tot deze
behaald op spekulaties in onroerende
goederen »... « Een sluitende politiek
van ruimtelijke ordening dient het kader
te scheppen waarin de komende Vlaamse
generaties zich thuis kunnen voelen.
Haar essentiële taak is de afbakening
van residentiële, industriële en landbouwzones en het behoud van het natuurschoon en het Vlaamse landschap >
en verder : « De strijd tegen de grondspekulatie moet gevoerd worden c m .
door het vastleggen van de bestemming
en de prijzen der gronden door de overheld ». En met betrekking tot de landbouw : « Versnelling der bodembeschermende maatregelen ; afbakening van de
landbouwzones... >. Buiten deze programmapunten vindt men ook in het zopas
gepubliceerde ontwikkelingsplan
voor
Vlaanderen een uitgebreid en gedetailleerd plan voor ruimtelijke ordening.

Het Deurnse gemeentebestuur dat felrood is en (zij het met kleerscheuren,
veroorzaakt door de V.U.) de volstrekte
meerderheid behield, vatte enkele tijd
geleden het plan op aan onteigeningen te
gaan doen. Op grond van een algemeen
plan van aanleg - dat zeer vaag is - willen de rode bosses beslag leggen op alle
beschikbare gronden, waarmee zij naar
willekeur kunnen handelen. Als reden
werd opgegeven dat men de grondspekulatie wilde tegengaan. Er wordt inderdaad te Deurne gesproken over prijzen
van vijf en meer duizend frank per vierkante meter, prijzen die « gemaakt >
worden door enkele groot-grondspekulanten. Het gemeentebestuur deed er nog
wat urbanistische argumentatie bij en dit
zette de drie V.U.-verkozenen er toe aan
(het V.U.-standpunt inzake de grondspekulatie indachtig en de overtuiging toegedaan zijnde dat een goede urbanisatie
inderdaad dient doorgevoerd) het voorlopig ontwerp goed te keuren.
Pas daarna kwam de aap uit de mouw.

Het bleek toen, dat men in het wilde weg
een reusachtige oppervlakte aan de grenzen van de gemeente had aangeduid ter
onteigening. Zowat één vierde van
Deurne zou door tiet gemeentebestuur
aan de eigenaars ontnomen worden, üeze
eigenaars waren - wij zegden het reeds
hierboven - in tegenstelling met wat men
had doen uitschijnen, helemaal geen
grootgrondbezitters of groot-grondspekulanten. Tussen de duizend of vijftienhonderd betrokkenen zitten er misschien
wel een paar die tot deze kategone kunnen gerekend worden, maar voor het
overgrote merendeel zijn het « kleine
mensen >, arbeiders en hardwerkende
zelfstandigen die zich met hun zuinig gespaarde geld een lapje grond hadden aangekocht, de meesten met de bedoeling er
op te bouwen, anderen ook (en niet de
minst talrijken) die reeds bouwplannen
hadden aangevraagd of die reeds enkele
laartjes aan de afbetaling van hun nieuwgebouwde woning bezig zijn. En die
mensen wordt nu gezegd : « Hoepel op.

DEURNE
Te Deurne waren verleden week vrijdag, honderden mensen opgekomen voor
een spoedvergadering tegen de door het
gemeentebestuur geplande onteigeningen.
Geen grootgrondbezitters waren het : wij
zagen veel petten. Een grootgrondbezitter
o^ een groot-spekulant draagt gewoonlijk
geen pet. Hij komt ook niet met de tram
of per fiets, mits hij zich pleegt te
bewegen in Mercedes-Benz-wagens of
aijdere rijdende paleizen van om en bij
het half miljoen.
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Het (luxueuse) gemeentehuis van Deurne :
grondspekulanten binnen de muren 7
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gij wordt onteigend, de gemeente moet
uw gronu liebben, want zij gaat urbaniseren en zij gaat de strijd tegen de
grondspekulatie voeren ! ».
Op de protestbijeenkomst, ingericht
door een voorlopig komitee met steun
van de V.L., werd door de Deurnse voorzitter Mr Dhoevenspeck, zeer duidelijke
taal gesproken. De honderden die hier
bedreigd worden zijn geen grondwoekeraars, zij kochten voor eigen gebruik.
Indien de zaak doorgevoerd wordt zoals
gepland, dan wordt de gemeente alleeneigenaar van een zeer groot deel van het
grondgebied en bestaat - met bijna honderd percent zekerheid - het gevaar dat
zij zelf aan grondspekulatie gaat doen.
Zeer duidelijk werd ook geantwoord
op de beschuldiging van het gemeentebestuur als zou liet privé-initiatief in
gebreke zijn gebleven, daar waar de naoorlogse uitbreiding van Deurne juist
te danken is aan dit initiatief en daar
waar het gemeentebestuur ook de jongste
jaren een stelselmatige rem is geweest,
voor lieden die bouwplannen m het
hoofd hadden. Niet omdat het öuidige
plan voorzien werd, niet om urbanistische redenen ook, want wat nu op het
getouw wordt gezet, is tot nog toe de
zuiverste improvisatie geweest. Bovendien werden de jongste laren bouwtoelatingen verleend op plaatsen die thans
binnen het onteigenings en dus urbanisatiegebied vallen
Urbanisatie ? Men
heeft toch geen vierde deel van een gemeente te onteigenen om aan urbanisering te doen ?
Het thans vast in het zadel zittende
komitee - gesteund door de Deurnse
Volksunie zal in deze zaak tot het uiterste gaan. In het belang van de kleine
man, niet omdat de V.U. de groot-grondspekulanten zou beschermen, niet omdat
zij tegen de urbanisatie zou zijn Integendeel. En dat de kleine - meestal oudsocialistische - man te Deurne aan onze
zijde staat, zal de heer Malenschots,
Deurne's schepen van Openbare Werken
verleden vrijdag wel gewaar geworden
zijn. Hij was naar de (openbare) vergadering gekomen en kreeg achteraan in
de zaal, na afloop, van de voorlichtingsmeeting, al de ongezouten waarheden,
heel de op eigen wijze ingeklede en tot
uitdrukking gebrachte mizerie van de
« kleine man » te horen.
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LILLO
* Lillo is stervende. Het gaat nog bij
het leven tot ontbinding over. Er vallen
gaten in de huizenrijen van de lange
dorpsstraat, steeds groter, steeds meer,
waar de slopers hun vernielend werk
doen. Het sterven is « smartelijk en
langdurig », zoals dat in overlijdingsberichten heet. Het is smartelijk omdat het
omgeven is door harteloosheid en machtsmisbruik, langdurig door
ambtelijke
slenter en willekeur.
Dat zijn woorden, die men ongaarne
gebruikt. Men zou andere woorden willen
vinden, verontschuldigingen willen zoeken voor het schandaal, dat zich hier
voltrekt. Ik heb die zachtere woorden en
die verontschuldigingen niet kunnen
vinden.
In de Zaak-LiJlo heeft de overheid, het
gemeentebestuur van Antwerpen, gezag
en aanzien te grabbel gegooid. Dat kan,
zoals we nu wel weten, gebeuren door
een aanvechtbaar privé-leven van de
gezagdragers. Maar het kan ook, en dat
is> ernstiger, gebeuren op hoogst officiële
wijze, met besluiten, papieren en dokumenten. Dan wordt dit onwaardig gedrag een bedreiging voor de samenleving,
de gemeentelijke samenleving en dan
zijn allen, die onder dit gemeentebestuur
leven, erbij betrokken. Omdat het dan
een zaak wordt van mentaliteit bij de
hoogste autoriteiten in die stad. Vandaag
Lillo. En morgen ?
Op de muren van Lillo staat gekalkt ;
Stad = Dief. Niet neergekalkt door
jeugdige heethoofden, maar dooi rustige,
grotendeels bejaarde burgers," die zich
bestolen voelen en niet ten onrechte. Een
overheid, die zulke kwalificaties moet
verduren, van dit soort mensen, is in
haar taak te kort geschoten. Zij heeft gefaald. Gefaald in de menselijke zorg voor
haar «onderdanen >.
Deze zinnen zijn niet van ons Zii
komen van Wout Wellinck, redakteur
van het onvolprezen Vlaamse weekblad
< De Post ». Zij zijn een vlammende ver-
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oordeling voor de door de stad Antwerpen gevoerde onteigeningspolitiek.
Vandaag wreten de baggerschepen
diep in de veie grond van Lillo, vandaag
beuken de bulldozers de muren van vele
huizen in, vandaag wordt Lillo kapotgemaakt. Vandaag wachten nog honderden
mensen aan de rand van de gegraven
kraters, midden de opgeworpen persdijken, waarachter de baggerschepen
hun zand • spuwen, wachten de mensen
van Lillo op de dingen die komen.
Wat gaat er gebeuren ? Zij weten het
niet. Van in 1958 - ]aar waarin de gemeente werd opgeslokt door Antwerpen werden deze mensen in het onzekere gelaten nopens hun toekomst. In al die
jaren heeft het Antwerpse stadsbestuur
(roden en gelen broederlijk en wellustig in de kaas) niets gedaan. Niets gedaan
en gewacht tot de mensen in Lillo het
beu zouden worden en vanzelf weggingen, tot ze met hun mizerie zouden aankloppen bi] het bureel van een administratieve stadsdienst om er zich een
aalmoes-prijsje te horen dikteren. « Vrijwillig verkocht » heet het dan.
Iemand die in arren moede zijn laatste
meubelen naar het pandjeshuis draagt
heeft ook vrijwillig verkocht !
Zij die thans nog in Lillo wonen (de
meeste boeren zijn er reeds verdwenen)
zijn mensen die het niet zo heel breed
hebben : dokwerkers en gepensioneerden.
Ze bewonen geen paleizen, maar kleine
huisjes. Ze hebben een dak boven het
hoofd. Antwerpen bezorgt hen geen dak
terug. Wel een aalmoes ; lOO.OOü tot
150.000 F. Wat doet men met zo'n som
als de grondprijzen in de zeer verre omgeving alleen reeds een aankoop van een
bouwterrein met dat budget onmogelijk
maken ? Hoelang kan men met dat geld
huren en waar ?
In Nederland werd een dorpje afgebroken omdat het in de weg lag voor de
startbanen van straalvliegtuigen. Vóór
de inwoners uit hun huizen dienden te
vertrekken, was er al een nieuw dorpje
gebouwd. In Frankrijk waar door de
bouw van stuwdammen, dorpjes moeten
verdwijnen, worden nieuwe opgetrokken.
Wanneer er hier te lande, met name in
Wallonië, sprake is van de bouw van
afsluitingen op de Semois, dan breekt er
een halve revolutie los en wordt als
eerste waarborg gesteld : de bouw van
nieuwe dorpen voor deze die dienen te
verdwijnen.
Het openbaar belang heeft voorrang,
zo heet het en niemand zal dat tegenspreken. Maar moeten mensen, moeten
ganse gemeenschappen (want Lillo is
geen uitzondering) dan de slachtoffers
worden, de enige werkelijke slachtoffers
van dit openbaar belang ? Wat betekent
het eerlijk schadeloos stellen van deze
mensen in het raam van de vooruitgang
die zal geboekt worden door de grootse
welken die thans in uitvoering zijn ?

Harde slogans op de huizen van Lillo Hard maar juist l

ZELZATE
Te Zelzate waren er ook onteigeningsvraagstukken. Het kanaal Gent-Terneuzen dient er verlegd en verbreed te
worden, industrieterreinen moeten vrijgemaakt. Te Zelzate dienden ongeveer
500 huizen te verdwijnen. De gemeente
deed een beroep op verschillende nationale bouwmaatschappijen op het ogenblik dat de onteigeningen (juli 1960) in
het vooruitzicht werden gesteld. Zij
maakte een urbanisatieplan op waarin
terreinen voorzien werden voor woningbouw, een gedeelte voor landbouwbedrijven en groenzones en een ander gedeelte voor de nieuwe nijverheden.
Onteigenden die zelf wilden bouwen
kregen gronden ter beschikking gaande
van 80 F. tot 150 F. en 200 F per m2.
naargelang de noodwendigheden.

Bulldozers en onteigeningen : twee dingen die tegen «ooidig oamengaan. Maar geen aangepaste wetgeving;

Jonge mensen met een beperkt inkomen
werden - in samenwerking mei een maatschappij voor de bouw van goedkope
woningen - geholpen. Deze maatschappij
kreeg zeer voordelig gronden tei beschikking van de gemeente, de betrokkenen
konden een lening aangaan en betalen
thans 1200 lot 1400 F. per maand al voor
een woning die - naast de gewone vooiv
zieningen - een garage en een badkamer
bevat op een terrein van 600 m2.
De huurders werden eveneens andt...e
woningen ter beschikking gesteld. Deze
woningen bevatten een
woonkamer,
keuken, badkamer en drie slaapkanjers.
Mits tussenkomst van de C.O.O., werden de betrokkenen in staat gesteld te
huren tegen een prijs van 850 F per
maand
Gronden langs de baan, tot op een
diepte van 40 meter, werden 250 tot
300 F. per m2 betaald. In Lillo betaalt
de stad Antwerpen maksimum 40 tot
60 F. per m2. Te Zelzate - waai de zandgrond vee! minder goed is dan de polderklei - werd voor landbouwgronden
tot 300.000 F. betaald. Antwerpen geeft
voor de beste landbouwgrond van bet
land in de Antwerpse Polder, 225.000 F.
en minder.
Het is al geen rozegeur en maneschijn
te Zelzate. Maar daar heeft het (rode)
gemeentebestuur toch een lofwaardige
poging gedaan om de zaken een zo gued
mogelijk verloop te laten krijgen. Daai
heeft men een inspanning gedatin om
hen, die door de onteigening getroffen
werden op tijd en stond iets anders te
bezorgen.
In de Antwerpse polder werd reeds
een dorp afgebroken (Oosterweel) en is
men thans bezig drie andere te slopen :
W'ilmarsdonk, üorderen en Lillo vallen
vandaag onder de hamer. Lillo vormt hel
meest tragische geval omdat de twee
andere dorpen reeds sinds 1927 onteigend werden en pas nu afgebroken worden. Te Lillo onteigent men - zo de mensen niet vrijwillig verkopen
bij spoedprocedure. Daar is het reeds gebeurd dat
het Antwerpse stadsbestuur mensen uit
hun huizen liet zetten door eenvoudigweg de woningen in brand te laten
steken ! Officiële brandstichting.
Sinds de V.U. ter plaatse door oprichting van een aktiekomitee in de bres is
gesprongen, is er al wat ten goede gekenterd. Nu plant men de bouw van andere
woningen. Maar wanneer gaan deze
nieuwe huizen klaar zijn ? Zeker niet
vóór wat thans nog een dorp is, zal verworden zijn tot éen grote zandvlakte mei
middenin een zeekanaal, waardoor rte
oceaanreuzen zullen trekken, nog voor
de Lillonaren een nieuw dak boven het
hoofd zullen hebbenOnteigeningen, afbreken van huizen en
dorpen. Drie voorbeelden En er zijn er
meer. Drie- voorbeelden echter die bewijzen dat er iets mankeert aan de wetgeving terzake Een wetgeving die honderd jaar ten achter is, die geen rekening
houdt met de menselijke tragedies die
door de tegenwoordige massale onteigeningen ontstaan. Een wetgeving die kan
leiden tot het meest ongehoorde machtsmisbruik, zo zij aangewend wordt door
mensen die niet juist weten wat verantwoordelijkheidszin eie'enlijk betekent.
Staf De Lie.
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Zelfstandigen
Zelden of nooit is bij de zelfstandigen het ongenoegen zo groot geweest als
thans. WIJ weten wel dat een oud Vlaams spreekwoord zegt « klagers geen
nood >. Ditmaal echter wordt dat spreekwoord dan toch teidege door de
feiten gelogenstraft
de klachten van de zelfstandigen zijn volkomen gerechtvaardigd, omdat zi] ingegeven worden door de werkelijk katastrofalo
gevolgen van het regeringsbeleid
Nog steeds blijft de schandalige ongelijkheid op het gebied van kinderbijslagen . 1 pensioenen tussen zelfstandigen — middenstanders en landbouwers — enerzijds en anderzijds de loon- en weddetrekkenden bestaan
Op het gebied van de kinderbijslag bedragen de cijfers thans, bijvoorbeeld
voor een gezin met drie kinderen minder dan zes jaar
loontrekkenden —
27.648 fr ; staatsbedienden — 32.268 fr ; zelfstandigen — 11.292 fr
En voor de pensioenen : zelfstandigen — 26 400 fr per jaar ; arbeiders —
45 100 fr oer jaar ; bedienden — 59 840 fr per laar ; generaals — 467.500 fr
per jaar.
Moeten we dan nog spreken over de gebroken belofte inzake de verhoging
van de overdrachttaks, over de fiskale hervorming ?
Dat is het werk van de CV.P. en de B.SJP. Maar ook "de liberalen zijn geen
spier beter denk aan de 25 % vermindering van belasting die ze destijds
beloofden en aan de afschaffing van de grendelwet op de grootwarenhuizen I

Arbeiders, Bedienden
Alhoewel wij de jongste jaren geleefd hebben in een periode van
ekonomische hoogkonjunktuur, hebben de loon- en weddetrekkenden nog
talrijke andere problemen. Zo is er de steeds stijgende levensduurte waarvan de arbeiders en bedienden — ondanks de aanpassing van lonen ea
wedden — steeds slachtoffers zijn, omdat de aanpassingen met vertraging
en op bazis van een vervalste index komen. Het is niet waar dat de prijsstiigingen onvermijdelijk zijn
heel wat prijsstijgingen (tram, trein, bus,
post, radiotaks) zijn het rechtstreeks gevolg van het slecht beleid van de
regerin die nooit aan bezuinigen heeft gedacht
En de pensioenen ? Ingevolge de wet van 3.4.62, die voorschrijft dat de pensioengeiechtigde zijn loopbaan moet kunnen bewijzen vanaf 1926, zijn er
heel wat mensen die geen volledig pensioen kunnen genieten. De meeste
onder hen ziin weer eens Vlamingen . arbeiders die buiten eigen streek of ia
kleine bedrijfjes hebben gewerkt, die dikwijls, van baas moesten veranderen en die thans last hebben om hun loopbaan te rechtvaardigen.
Weet gij dat er m Vlaanderen slechts één partij was, die m het parlement
stemde én voor verhoogde pensioenen én voor een vereenvoudigde bewijslast de Volksunie ?
Natuurlijk niet de P.V.V„ de partij van de reaktie ! Wie rijn hoop stelt op
de liberalen, is wel zéér naief : zij veranderen wel van naam, maar niet
van streken.

Landbouwers
< De uoeien laten Kreperea, is dat regeren 7 >. De woede van de boeren
tegen de landbouw pohtiek is nooit zo sterk tot uiting gekomen dan juist
tijdens de huidige regering, Niet alleen blijven de landbouwers sociaal achteruitgesteld , zij slagen er met in, redelijke pnjzen voor bun produkten te
verkrijgen Zij blijven helemaal uitgesloten van de sociale vooruitgang en
de welvaart
De Bolitiek van de regering is er op gericht, zoveel mogelijli boeren van
erf en bof te verdrijven om üen naar de Brusselse en Waalse industrie te
richten Het is dan >ok niet te verwonderen dat vooral de Vlaamse boeren
eens *e meci de eerste slachtoffers zijn
En iel landbouwfonds V De Vlaamse melkvee en veehouders spijzigen het
landbouwfonds met hun zuurgewonnen centen Het zijn de grote Waalse
graanboerei die met de uitkering gaan lopen.
Wanneer de boeren op straat komen om hun rechten te verdedigen, worden
ze ontvanger met gendarmen en traangasbommen Te Sint Niklaas verklaarde eerste minister Lefèvre enkele maanden geleden dat < de boeren
te d 'iti zijn om iets van landbouwpolitiek te begnjpen >,
De Vlaamse boer is in ieder aeval niet te dom om te begrijpen dat hij, alhoewe* zijn nood het grootst is niets heeft te verwachten van een landbouwminister die geen enkel woord Vlaams spreekt ot begrijpt.
Ook de boeren zullen vergeefs hun toevlucht zoeken bij de P.V.V. de parti]
van suikerbaron Kronacker die thans met de bietentelers lacht, de partij
van het beloofd miljard dat nooit gekomen is.
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ONTMOETINGE

Wij hebben onlangs op deze plaats gewezen op de literaire monografieën, die bij
Desclée-De Brouwer verschijnen in de reeks « Toortsen ». Opzet en uitwerking
van beide reeksen verschillen, zowel door hel feit dat in de reeks « Toortsen » in
elk boekje een tiental auteurs worden behandeld, en dat een totaal overzicht
der Nederlandse letterkunde beoogd wordt, terwijl in « Ontmoetingen » telkens
één auteur uit de Nederlandse of de wereldliteratuur behandeld wordt. Momenteel omvat deze reeks een zestigtal monografieën, ieder van een 60 tot 70-tal
bladzijden. De boekjes zijn zeer verzorgd uitgegeven en kunnen meï gelijkaardige reeksen in het buitenland gerust wedijveren. Van de reeds verschenen
zestig nummers zijn ongeveer de helft gewijd aan buitenlandse auteurs, de andere helft aan de moderne Nederlandse
literatuur.
De jongst-verschenen
nummers
zijn gewijd aan Knut Hamsun en Boris Pasternak, André Demedts en
Marcel Matthijs. Het nummer 60 is
een monografie over August Vermeylen..
K n u t Hamsun wordt behandeld
door Piet Schepens, de auteur van
verscheidene verhandelingen en studies over Skandinaafse
letterkunde
en auteurs.
In
de reeks «Ontmoetingen >
schreef hij ook een monografie over
Sigrid Undset. Het boekje over Hamsun bevat, naast een korte biografie
over de grote Noor, een uitgebreid
overzicht over zijn werk, waarbij het
ontstaan, de inhoud en de grondgedachten ervan geschetst worden en
waarin wij ook de literaire en geestelijke ontwikkeling van de auteur kunnen volgen. In het laatste deel wordt
in een drietal bladzijden de betekenis van Knut Hamsun omlijnd. De
auteur stelt vast : «De invloed van
Knut Hamsun op de wereldliteratuur
is groot... Tot staving van deze affirmatie ware een verwijzen naar
Hamsuns invloed op de hele heimatliteratuur der XXe eeuw hier op zijn
plaats geweest. Van Hamsuns levensbeschouwing worden enkele hoofdlijnen aangeduid. Dat hij n a de oorlog
last kreeg met het gerecht, wordt
vermeld.
In dezelfde reeks brengt Jos Van
Damme een monografie over Boris
Pasternak. Hier beslaat het biografische gedeelte ongeveer de helft van
het boekje. Niet slechts voor wie
Fasternaks «Proeve van autobiogra-

een poging tot synthese van dit oeuvre, waarbij een dorpsgemeenschap
in evolutie het kader levert waarin
de personages zich bewegen.
De laatst-verscheuen monografie
handelt over August Vermeyleii en is
van de hand van Dr J Ven-^termans,
) } die ook zijn doctorsd;ssertatie over
Vermeylen schreef. Belangrijk in dit
boekje zijn vooral de poging lot het
omlijnen van Vermeylens levensbeschouwing en het aanduiden van zijn
estetische opvattingen. Aan het —
veeleer beperkte — kreatief werk
de Rijck schreef weliswaar een boek- wijdt de auteur een drietal bladzijden
je over Matthijs in 1936, maar de au- en wijst op de betekenis ervan in de
teur was toen nog maar in de helft Vlaamse literatuur. Daarna volgt eon
van zijn schrijversloopbaan : een hoofdstuk over de Vlaming Vermeygroot gedeelte van zijn werk moest len.
toen nog geschreven worden. De liDat Vermeylen g-edurtnle zijn
teratuur over Matthijs beperkt zich eerste periode van flaminoant
een
hoofdzakelijk tot enkele tijdschriften belangrijke invloed heeft uitgeoefend,
en een vermeldmg in een bloemlezmg. is onbetwistbaar. Een gi^oot geócielte
De literatuurlijst, die het boekje van van deze invloed veiloor hij echter
Bonneure afsluit, bestaat dan ook toen hij tijdens de eerste wereldoorgrotendeels uit de vermelding van ge- log zich tegen Lodewük Deraedt en
legenheidsartikels of van bloemlezin- het aklivisme keerde. De invloed van
gen. Ons blad bracht trouwens ook de belgische flamingant bleef beperkt
een drietal artikels over het werk en tot een kleine kring van vrienden :
de figuur van Marcel Matthijs
Vermeylens flamingantisme kon geen
Bonneure gaat de literaire ontwik- Vlaams socialisme doen groeien en
kelingsgang van Matthijs n a : het de partij gebruikte hem als paradetastend begin, de drie hoogtepunten paard. De mislukking van dit belgivan zijn prozawerk : « De Ruitentik- sche flamingantisme wordt wel op
ker >, « Een Spook op zolder » en «Wie zeer tragische wijze geïllustreerd : het
kon
kan dat begrijpen?», en daar tussen- flamingantisme van de vader
in de andere romans en novellen. Een niet eens verhinderen dat de zoon
apart hoofdstuk wordt gewijd aan afgleed naar het salonsocialisme het
Matthijs als novelist en ook aan de Brussels franskiljonisme en het belgisch ministerschap... Bij alle vroekunst van Matthijs.
gere verdiensten van Vermeylen is
Anton Van Wilderode behandelt
dit
wel het tragische bewijs van de
achtereenvolgens ,levensloop, poëzie,
proza en thematiek van André De- onmacht van zijn opvattingen op
medts. De leraar en dichter Van Wil- Vlaams-politiek vlak.
derode heeft de leraar en dichter DeDe monog^rafieën, welke wij hiermedts getekend : zijn leraarschap —
in zijn breedste betekenis — is tevens boven hebben vermeld, kosten slechts
een dichterschap in de breedste be- 25 fr per deeltje en zij bieden, in hun
tekenis geweest zowel in poëzie als verscheidenheid zowel als in hun dein proza. De in verhouding tot het gelijkheid, een uitzonderlijke geleproza kwantitatief geringe poëtische genheid zowel voor leraar als voor
produktie krijgt van de dichter Van leerling in het middelbaar onderwijs
Wilderode de volle aandacht. Het en voor ieder die belang stelt in de
prozawerk van Demedts ziet hij in hteratuur, om kennis te maken met
drie grote periodes. Hij geeft een sa- de grootste figuren uit onze moderne
menvatting ervan en brengt daarna literatuur en uit de wereldliteratuur.

fie » niet heeft gelezen, is dit gedeelte
van belang. Het gaat boven de eenvoudige biografische feiten uit en
schetst de situatie van de sovjetliter a t u u r en de sovjetschrijver in een
maatschappij die zelfs geen «Innere
Emigration » toeliet noch voor, noch
tijdens, noch na de zogezegde «dooi».
In het overzicht van Pasternaks
werk wordt eerst zijn poëtisch oeuvre,
daarna zijn prozawerk behandeld.
Uiteraard neemt « Dokter Zjivago » —
dat hem hier beroemd maakte en dat
ook als het ware de synthese van heel
zijn kunstenaarschap is — hier de
meeste plaats in. Van Damme ontleedt dit werk zowel n a a r zijn kompositorische, stilistische als tématlsche eigenschappen en eigenaardigheden en brengt een zeer goede situering en beoordeling van Pasternaks voornaamste roman.
Over twee Westvlaamse auteurs,
André Demedts en Marcel Matthijs,
schreven respektievelijk Anton van
Wilderode en Fernand Bonneure een
monografie, die wij met des te meer
vreugde begroeten omdat zij — om
het met 'n geijkte uitdrukking te zeggen — in een leemte voorzien. Noch
over Demedts noch over Matthijs zijn
er in deze vorm en omvang studies
verschenen.
Fernand Bonneure, de auteur van
het boekje over Matthijs, schreef
over de andere Westvlaming, Demedts,
trouwens ook in het
tijdschrift
«West-Vlaanderen».
Zijn boekje
over Matthijs is de eerste verhandeling van enige omvang over deze auteur, althans de enige volledige. Paul

TOHEEl

TE BRUSSEL

« Nana » van Staf Knop werd geïnspireerd door en afgegeken van « Come, blow
your horn » van Neil Simon en « Boeing-Boeing » van Marc Camoletti
Is het minder immoreel en minder schuin en scabreus dan deze werken, het is
ook veel minder vlot (integendeel, in 't begin zelfs langdradig met tal van herhalingen), mist de komische effekten van de twee voorgangers en kan natuurlijk
niet meer verrassen of enige originaliteit opeisen.

K.V.S.
Waar in de twee genoemde werken
de Uefdesesbattementen van een flierefluiter worden vertoond, heeft hier
een vrouw de leiding van zeer aparte
opvattingen. Het simplistische gegeven, met de goedkope gangsterhistorie (die er bij gesleurd werd om toch
drie bedrijven te kunnen vullen,
waar er slechts voor een eenakter
stof is) is nog onwaarschijnlijker en
onwaardig van een stuiversromannetje
of van een feuilleton in een volksdagblad, gezien we de voornoemde buitenlandse stukken reeds gekregen
hebben, had men ons dit afkooksel
kunnen sparen. De officiële en rijkelijk gesubsidieerde Vlaamse schouwburg van de hoofdstad heeft andere
plichten : kluchten en blijspelen zijn
8r voldoende voorhanden.
Regisseur Anton Peters, die het vak
kent, heeft het stuk kunnen verheffen, evenals de vertolkers Denise De
Weerdt, Jef Demedts, Werner Kopers
en Nand Buyl, die de juiste toon te
pakken hadden en de volle m a a t gaywa om er toch iets van te makea.

BEURSSCHOUWBURG
In de Beursschouwburg werd een
eerste kleinkunstprogramma opgevoerd : « De Pruttelbeurs » met Roza
Corthals en Gerard Vermeersch, die
medewerkers waren van het radiokabaret «De Pruttelpot» en «Het
Speldekussen ».
Met hun beidjes hebben ze de hele
avond weten te vullen en al is alles
niet geheel geslaagd, toch was het een
aangename avond.
Roza Corthals onderscheidde zich
met : «Zonder guitaar»,
«Menne
Poepa », « de Klub der Zwijgers » (van
G. Bomans) en « de Schandelijkheid
van tabak» (van A. Tsjeckov), die
pareltjes van voordrachtkunst zijn
geworden (vooral de laatste twee),
maar was zwakker in het zuivere ka-.,
baret, terwijl Gerard Vermeersch
zich beter liet opmerken in dit laatste genre, met eigen kolderversjes.
De teksten en woordspeUngen die het
vooral gemunt hebben op de administraties, de ministers, de radio, de literatuur, het leger — missen scherpte
en trefkracht en komen er zelden toe
het publiek los te krijgen, laat staan
mee te slepen. Er zou n a a r meer afwisseling, ondeugendheid en verscheidenheid voor dit gedeelte dienen gezocht,
J.V.
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u i t de vele nabeschouwingen in weekbladen over ons Kongres, nog enkele flitsen.
Gunstige en venijnige. En zwaarder, steeds
'.rwaarder weegt de verkiezingsdruk op de
Belgische kranten. We moesten zoeken om
nog frisse zelfstandige geluiden te horen.
De nieuwe lente, het nieuw geluid zal waarschijnlijk slechts a a n bod komen na 23 mei.

De Weekbode
Dit blad behoort tot de reeks West- en
Oost-Vlaamse weekbladen met ruime verspreiding (60.000 hoorden we zeggen?) die
tegenover de politieke partijen een verre
graad van zelfstandigheid en bijgevolg objektiviteit in h e t oordeel hebben. I n zijn
« binnenlands overzicht » kregen We een
samenv^atting die de geest goed weergaf van
ons Kongres. Ter lering a a n te bevelen voor
sommige lui van radio, TV of andere elitepers.
« De Volksunie-partij heeft er stellig a a n
gehouden met een stevig kiesprogramma de
toekomst in te gaan. Het programma vertoont, voor een nog betrekkelijk jonge partij, een basis die getuigenis aflegt van rijpheid, gevestigde partijen waardig, en reeds
met politieke specerijen gekruid.
Het kongres, dat verleden zondag doorging m het Kongressenpaleis te Brussel,
werd voorgezeten door de h. Van Malderen.
De hoofdfiguren van de VU zijn het allen
eens dat de Grondwetsherziening, zoals zij
nu gepland is, een aanslag betekent op de
laatste mogelijkheid voor Vlaanderen nog
ooit een Vlaamse staat te worden m de
Nederlands kultuurgemeenschap. De h. Coppieters is van oordeel dat de Vlamingen,
met de Grondwetsherziening, h u n belangrijkste tioei, nl. de numerieke meerderheid,
prijsgeven. De h. Jorissen verklaart het verkiezingsprogramma van de Volksunie als een
uitgesproken sociaal progiamma en onafscheidbaar verbonden met de strijd tegen
de anti-demokratische Grondwetsherziening.
F r a n s Van der Eist : « Alleen federalisme
bi:dt Vlaanderen een laatste kans om te
voorkomen dat de hele Brusselse agglomeratie verfranst wordt. De unitaire staatsstructuui moet vervrngen worden door een fede' rals. waaro'oor de ruimst mogelijke autonomie meet wolden verleend a a n de twee deelstaten, met voor Brussel als rijksgebied een
biezonder statuut. »

zorgd door het Katoliek Televisie- en RadioCentrum, waren niet minder dan vijf CVPministers gemobiliseerd (De Clerck, Custers,
Dequae, B e r t r a n d en Van Elslande) om ze
in de gelegenheid te stellen, antwoordend op
Vragen van kijkers, h u n politiek van de afgelopen vier j a a r te verdedigen. Enerzijds
leken de gestelde w a g e n ons nogal geprefabriceerd te zijn en anderzijds viel h e t ons
op dat geen enkele kijker h e t h a d over de
stekelige problemen als de grondwetsherziening, taalwetgeving, universitaire expansie.
Van « katolieke gedachte of aktie » viel
in dit p r o g r a m m a niets te bespeuren; h e t
was noch m i n noch meer een slecht gekamoefleerde elektorale propaganda-uitzending
voor de CVP. Het etütet « katoliek » moest
hier eens te meer dienst doen om de doeleinden van één bepaalde politieke partij te
dienen.
U herinnert zich de herrie rond h e t politiek TV-debat, « Ieder zijn Waarheid »,
waarvan de Volksunie was uitgesloten. Toen
de beheerraad van de Vlaamse Televisie o p
zekere dag inzag d a t h e t niet langer opging
drie van de vier partijen die de Vlaamse gemeenschap in het parlement vertegenwoordigen voor de TV « h u n waarheid » te laten verkondigen doch de vierde partij dit
recht te ontzeggen, en bijgevolg besloot ook
de VU tot dit politiek debat toe te laten,
kwam er onmiddellijk verzet vanwege de
CVP. Deze weigerde nog verder a a n dit programma mede te werken met h e t gevolg dat
het van h e t scherm verdween.
Sedert het TV-debat « Ieder zijn Waarheid » werd afgeschaft, worden de zo»en a a m d e gastprogramma's, toegewezen a a n
de diverse filosofische strekkingen, meer en
meer gebruikt door socialisten, liberalen en
katolieken om a a n partijpolitieke propaganda te doen. Of dit de oorspronkelijke bedoeling geweest is van hen die destijds deze
levensbeschouwelijke
uitzendingen
hebben
in h e t leven geroepen, valt wel erg te betwijfelen. »
<( Misleidend etiket » noemt h e t blad terecht deze uitzending. Zou het moderne —
concilie — kristendom niet beter door mensen als een Coppieters, Mik Babyion en andere mensen uit de KA vertegenwoordigd
worden dan de ons getoonde heren?

De Vlaamse Oudstri der

Ondanks h u n oud« Vossen-knoken verliezen deze m a n n e n van de IJzergenerallie
noch hun streken noch h u n lente\Tiur. Zij
gaan op 33 mei afrekenen met degenen die
het oude « rust noch duur zonder zelfbestuur » verloochenen.
« Wij moeten nu vrank en vrij onze
Bezond'gde z»ch opnieuw anii ^ijn steeds
aartsvijanden bekampen, 't Is hoog tijd en
duidel jker vooringenom.ndheid.
Zijn « verslag » geeft zeker de « geest <> de wind is gunstig. De gelegenheid komt in
mei. VOS-sen we krijgen dan de kans weerniet weer van het Kongres.
wraak te nemen. Denken we er m a a r eventZo ongeveer vatte Volksgazet, enkele ja.jes a a n dat het nu weer het ogenblik is van
ren geleden, Vlaams-nationale manifestaomver en erover. Ik h e r h a a l het en blijf
ties samen.
het herhalen : die oude leus moet herleven
« Verschillende kranten maken gewag van
en we moeten onze daden ernaar schikken.
de kaderdag der Volksunie zondag jl. te
Vergeten we niet d a t onze vijanden een
Brussel. Deze partij hoopt de kiesstrljd te
nieuw gevaarlijk wapen uitgevonden hebvoeren tegen de grondwetsherziening. Op de
ben : de grondwetsherziening! Zij willen
bijeenkomst kwamen achtereenvolgens aan
er e;n grendelwet van maken tegen 't
het woord Copp'^ters, Jorissen en Van der
Vlaamse rechtsherstel. Schildwachten en exEist. Deze laat, te werd met « houzce » behaantjes vooruit van het federalisme hebgroet. De aanwezigheid van pater Brauns
ben de kop reeds neergelegd. Wij zullen die
werd opgemerkt. De Volksunie heeft ook
m a n n e n (of zijn het mannetjes) niet volhaar lijsten voor het arrondissement Brusgen. Laat ze maar zeeggen : De Vossen hasel bekendgemaakt. Kamer : 1. Anciaux; 2.
len altijd oude koeien uit de gracht; ze zijn
Van Malderen. Senaat : 1. Vanthournout.
oude venten en gaan met de werkelijke tijd
Zoals men weet, stond Anciaux slechts derniet mee! Welnu het ogenblik komt dat wij
de op de oorspronkelijke lijst van de Volkszullen bewijzen d a t de oude koeien 't nog
unie (na Deconinck en Roosens, die nu de
doen. »
lijst « Vlaams front » aanvoeren), en was
Vanthournout de leider van de groep-Brauns
in de partij. »

de nieuive

LET
Gaf zelf, een elders aangehaald, degelijk
verslag. Maar het m a a k t zich als onafhankelijk — kristelijk geïnspireerd blad — kwaad
over het misbruik van het gastprogramma
« Katolieke gedachte en Aktie » dat zich
ontpopt tot een politieke tribune.
« En alsof deze officiële propaganda nog
niet voldoende was, werden wij een uur
later nog op een ander TV-programma vergast dat al evenzeer elektoraal « geladen »
was. In h e t kader van h e t gastprogramma
« De Katolieke Gedachte en Aktie ». ver-

Het ledenblad van de VVB dat sinds de
« verandering » van hoofdredakteur een
heel wat radikaler toon laat horen geeft
gunstige instemming bij de radikale atkeuring van de grondwetsherziening door de
voorzitters van Davidsfonds Willemsfonds,
Vermeylenfonds.
« De verklaring van de drie Fondsen bewijst dat, ongeacht de levensbeschouwing of
de partijpolitieke affiniteit, de geldige woord-'
voerders van de Vlaamse gemeenschap, een
gelijkluidende mening uitdrukken over het
gevaar dat in de voorgenomen maatregelen
van « bescherming der zgn. Waalse minderheid » ligt opgesloten.
Wie ogen heeft voor de evolutie van de
toestand, bemerkt d a t de bewuste opinie in
Vlaanderen zich ideologisch reeds klaar
m a a k t om ondanks de verscheidenheden
van andere verderliggende doelstellingen,
eensgezind de strijd a a n te gaan voor een
eerlijke, en voor de ganse Belgische gemeenschap evenwichtige grondwetsherziening.
De h e r e n C. De Ridder, A. Mussohe en M.
Verhulst mogen overtuigd zijn dat de W B
n a m e n s de Vlaamse gemeenschap h u n verklaring toejuicht en zich onafgebroken zal
Inzetten voor de verwezenlijking van de
d a a r i n vervatte eisen. »

Standaard
M a n u Buys onderstreept d a t h e t gezalf
over « de eindelljke veroverde kultuurautonomie » dat ons door CVP en B S P wordt
voorgeschoteld geen verf meer pakt bij vele
Vlamingen die de zaken enigszins volgen.
Het verscheen paasdinsdag. Zou met de
Paasdagen De Smaele vergeten te censureren hebben of heeft hij een algemene Paasbiecht gesproken waarin hij h e t vast voornemen n a m voortaan de waarheid in aijn
k r a n t te laten zegevieren?
« Achter de optochten, achter de spandoeken stak, altijd en overal, een en dezelfde d r a n g : dé wil tot autonomie. Het
verlangen om zelf te beslissen hoe h e t in
h e t eigen huis moet zijn.
Zo ver heeft Vlaanderen h e t nog niet gebracht. E n daarom blijft h e t knorrig, onrustig en onvoldaan. Het zal onmiddellijk
a a n v a a r d e n mee te werken a a n de Bhjro
pese eenwording en h e t redelijk vinden, d a t
Europa heelwat zeggenschap krijgt, m a a r
dat m a g niet langs een Brusselse omweg
gebeuren.
D a t verlangen om h e t nu eens echt te
doen zonder d a t de anderstalige bemoeial
van de hoofdstad meekijkt, ligt a a n de basis
van de ganse voorbije aktie. Het is verre
van bevredigd en legt h e t sukses uit van
dat ene woord, d a t h e t verlangen momenteel het dichtst omschrijft : Kultuurautonomie.
Het is geworden tot een vlag, waarachter
ook de gewone m a n geestdriftig opstapt, al
zou h e t woord hem in zijn akademische
stijfheid veeleer moeten afschrikken. Toch
loopt hij er mee op en ziet er blijkbaar
meer in d a n de politici vermoeden. W a n t
wanneer deze laatsten van kultuui'raden
spreken om de kultuurautononiie te realizeren, knikt de gewone m a n wrevelig en
ontgoocheld neen. Voor h e m is de kultuurautonomie niet bereikt, wanneer vijftig gekultiveerde dames en heren in raadsbijeenkomst ontwerpen van adviezen opstellen,
die a a n een Brusselse minister voorgelegd
moeten worden.
Die gewone m a n heeft gelijk. De voorgestelde kultuurautonomie betekent, zelfs oP
h e t meest beperkte terrein van de kuituur,
helemaal geen autonomie. »

van toen hebben wel een hoge prijs gevraagd om h u n sociale bekrompenheid af
te leggen. Het o^fer van deze zes men.'-ea
in 1902 was blijkbaar te gering gewees;
Het geslacht van de makkers die de gebeurtenissen van 1902 hebben meegemaakt
zal weldra volledig zijn uitgestorven. Slechts
blijven over diegenen die de toesiandea
hebben gekena van voor 1914
D;t jaar van uitbreken van de eerste wereldoorlog betekent een breuk in de politieke en sociale ontwikkeling van het land.
W a n t van toen af wordt, in bloed en tra-,
nen, de periode voorbereid die in 1918 zal
inzetten met de z.g regeringsverklaring v a a
Lx)phem. waarbij de invoering van h e t zuiver algemeen stemrecht wordt aangekondigd.
Maar niet alleen van h e t zuiver algemeen
stemrecht zal er dan sprake zijn, m a a r v a n
een doorbraak van de socialistische beweging en van diepingrijpende sociale hervormingen. Een vreedzame revolutie volstrekt
zich. De schamele arbeids- en sociale wefiten, die terecht voor 1914 wel eens fagadewetten werden genoemd, krijgen een grote
uitbreiding. Het welzijn der arbeidersklasse
stijgt. Maar dat is niet alles. Sociale ge«
rechtigheld is meer d a n welvaart. De politieke democratie moet worden uitgebreid
door de economische democratie. »

Walter Luyten.

MIDDELKERKE
Op zaterdag 8 mei officiële opening van «Vlaams Huis Were Dl»
de Smet de Naeyerlaan 19,
Middelkerke
Gezellig samenzijn. Samenzang.
Allerhande verrassingen. Eenieder welkom. Aanvang 20 uur.

Firma van haarkappersartikelen
zoekt vertegenwoordiger voor de
arrondissementen Turnhout
en
Lier met gedeelte van Brabant.
Moet wagen bezitten en streek bewonen. Middelbare studiën bij
voorkeur.
Fixe en commissie.
Schrijven onder letters DL 4 bureel van het blad.

Dringend gevraagd door Vlaamse Ziekenkas-centraal sekretariaat. Vrouwelijke bediende 17-20
jaar, in vast dienstverband.
Schrijven met opgave van personalia aan Vlaamse Ziekenkas,
Kipdorp 50, Antwerpen.

BECO
BRANDSTOFFEN
Tel (03)32.04.71-32.02.1»

YOLKSGAZE^g
Met de nieuwe lente, haalt de BSP-moniteur een heel oud geluid terug op. Lugruber
en misplaatst. Zij vieren de doden van Leuven 1902, gevallen voor het algemeen stemrecht op het ogenblik d a t de BSP met de
grondwetsherziening h e t « Vlaamse » algemeen stemrecht de nek gaat omdraaien. Te
tragisch om op te ironiseren.
« Het is tragisch te moeten bedenken,
dat deze eis van piolitieke
democratie
slechts is k u n n s n in vervulling gaan, n a d a t
tienduizenden arbeiders als soldaat in de
moddergrachten van de Uzpr h u n leven
voor h u n land en voor de vrijheid h a d d e n
gegeven. De behoudsgezmde machthebbers

Archit 35 J. terug uit bultenl.
goed. fl. voork sympt. sport.
aangen karakt. vermog goede
posit. gebrek rel, zkt. levensl.
knap. jge vrouw hulsel. spont.
ruimd ontwlkk. Schr. Postbus 33
Leuven Geen Agentschap

GELD

1B E L E G G E N !

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

WEL

ALLE ADVERTENTIES VOOR
« DE VOLKSUNIE » dienen toegestuurd aan onze
PUBLICITEITSDIENST :
DE LIE S., Papenhoek, Berendrecht Tel :_ (03)73.60.83

•
Alleen de zoekertjes gaan naar
het hoofdsekretariaat :
M. L e m o n n i e r l a a n 8 2 Brussel 1. Tel. 0 2 / 1 1 . 8 2 . 1 6

GELD VANAF 3,75 %
Loontrekkenden tot 100.000
Zelfstand., Landbouwers tot 300.000
Auto srrond eigendom, tot 100 %
krediet gec" voorschot nodig
20,000-=36X642
100,000-^60X1996
50.000=60X998 I00.000=:120X1092
Telef ; (03) 35 98.85 tot 21 uur of
schrijf: F.B Bisschoppenhoflaan 69
te Deurne - Antw. Ik kom thuis.

OE VOLKSUNIE
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EWECINGSLEVEN
ANTWERPEN
BERLAAR
Op klacht van de CVP tegen
de partij Lambrechts (de « Geuzen ») heeft de bestendige deputatie van Antwerpen beslist de
verkiezingen te Berlaar ongeldig
te verklaren. Meteen zou Berlaar
zijn
derde gemeenteraadsverkiezing beleven sinds 11 oktober. De
BSP en de partij Lambrechts hebben echter bij de R a a d van Stat e bezwaar ingediend tegen deze
beslissing van de bestend'ge deputatie te Antwerpen. Zo zal Walter I/uyten als derde verkiezingsstriid op enkele ma«,nden d a n
toch eerst
de parlementsverkiezingen mogen meemaken en n a dien pas de nieuwe gemeenteraadsverkeizingen. Vier verkiezingen op minder dan één j a a r : ook
een rekord. Wanneer gunt men
Walter Ijuyten eens wat vakantie? De jongen kon h e t best gebru'ken om wat kilo's bij te winnen.

MERKSEM
Aan de zusterafdelingen.
De afdeling Merxsem heeft nog
enkele
honderden
tweekleurfee
plakbrieven, formaat 0,45 x 0.65
te koop tegen 2 fr. per stuk.
Deze plakbrieven zijn zeer toepasselijk voor deze verkiezingen.
De geïnteresseerden die
ons
schrijven, zenden wij per kerende
post een eksemplaar voor kennisn a m e . Wij kunnen eventuele bestellingen zonder
tijdverlies uit
voorraad doen. Prijs 2 fr. per
stuk, plus 6 fr. per bestelling voor
onkosten van verzending.
Bevragen : K. Van Bockel, Em.
Lemineurstraat 33. Merksem.

c.o.o.
In de gemeenteraadszittmg van
5 april 1.1. werd onze voorzitter
Leo Michielsen verkozen als i-aadslid in de Oommissie van Openbare
Onderstand. De nieuwe r a a d van
de COO, die in de m a a n d juni in
functie treedt, zal er dus als volgt
uit zien : vier BSP, drie CVP, en
een Volksunie. I n de COO is de
CVP in de minderheia
gesteld
voor zes jaar. Het teken a a n de
muur. Naar wij uit vertrouwbare
bron vernamen zal apoteker JMasure voorzitter van de COO
worden. D a t is ook niet zonder
moeite gegaan. Er m a g geen barstje meer bijkomen. Op 23 mei
wordt de eerste rekening aangeboden.
•Aan onze vriend Leo onze gelukwensen. Wij weten dat hij met
kennis van zaken zijn zeer belangrijke taak zal vervullen.
Internationale wierlerkoers.
Laatste herinnering. Zondag 25
april te half drie, 14 uur 20, vertrek a a n het café Esquire, Terlindennofstraat 105 van de 4de
Grote
Herdenkingsprijs
Frans
Geudens, voor liefhebbers. 10.000
frank prijzen. Beker geschonken
door de Gazet van
Antwerpen
Palm geschonken door de VI.
Kring Groeninghe.
Inschrijving,
rugnummers
en
uitreiking der prijzen in
het
Vlaams Huis Tijl, Bredabaan 298.
Merksem. Afstand 125 km. 15 ronden.
Wegwijzer : Terlindenhofstraat
Moeshofstraat, Ringlaan, Castervelden, Melgesdreef, Korte en Lge
Bremstraat, Laaglandlaan, Maantjessteenweg.
Distelhoek,
Beurb a u m s t r a a t , Pallieterstraat. Lambrechtshoekenlaan. Maantjessteenweg, Laarsebaan, Houthulststraat,
Terlindenhofstraat.
Wij rekenen er vast op d a t al
de vrienden komen kijken.

MORTSEL
Bij de vliegtufgramp bij Damaskus kwamen twee dorpsgenoten

smartelijk om h e t leven,
Juf.
Schamp, H. en Juf. C. Guldentops.
Het
afdelingsbestuur-Mortsel
wil langs deze weg de zwaarbeproefde familie's h a a r diep medevoelen betuigen bij h e t onherstelbare verlies en droeve smart.
Steun-Verkiezingsaktie.
Tot op heden kuimen wij onze
aktie reeds als bevredigend bestempelen. Wij danken reeds onze leden, lezers en sympatisanten
die h u n vrijwillige bijdrage volbrachten.
Dringend doen wij 'n beroep op
onze kernleden en wijkleiders t e n
spoedigste over t e gaan tot h e t beëindigen van de aktie en zonder
uitstel af te rekenen a a n onze
penn'ngmeester.
Wij hebben zeer dringend en
veel geld nodig om onze verkiezingsaktie verder te zetten.
Rechtstreeksee stortingen kunn e n steeds geschieden op onze
PC-rekening nr. 1151.12 Volksunie
(vzw) Mortsel. M. W. Classsens,
Liersesteenweg 197, Mortsel (Oude-God) met vermelding « Verkiezingsfonds 65).

LIER
Donderdag 29 april
grote
volksvergadering
onder
het
motto « geen grendelgrondwet».
Sprekers : Drs. Maurits Coppieters, VU-kopman te Sint
Niklaas, algemeen
voorzitter
F r a n s Van der Eist. Lic. Walter Luyten, arr. sekretaris.
Deze meeting vindt plaats in
de stadsschouwburg Vredeberg,
Vredebergstraat.
Begin : 20 uur 15.

ST KATELIJNE WAVER
Kolportage zondag 24 april in
h e t Centrum. Bijeenkomst in lokaal « Lux ». Iedereen op post.

WILRIJK
Verdeling aanplakruimte.
Waar bij de gemeenteraadsverkiezingen van verleden j a a r onze
afdeling van burgemeester Kiebooms slechts één achtste van de
gemeentelijke aanplakborden
als
plakruimte toegewezen kreeg, werden bewuste plakborden t h a n s n a
een krachtige protestaktie
van
onz^ mandatarissen in vijf gelijke
stukken verdeeld. Diktator Klebooms begint van zijn pluimen te
verliezen en hopelijk zal h e t niet
bij pluimen blijven!
H a n d e n tekort.
Hugo Claus schreef wel een stuk
getiteld « Mama, kijk... zonder
h a n d e n ».
Wij echter k u n n e n h e t niet a a n
zonder (helpende) h a n d e n . Met
h e t oog op de parlementsverkiezingen dienen er inderdaad allerh a n d e werkjes opgeknapt
waar
veel tijd
mede gemoeid is en
waarvoor h a n d e n tekort zijn. Onze afdelingsvoorzitter Ir. D. Van
den Bossche doet hiermede dan
ook een oproep tot hulpvaardige
goedgezinden opdat zij de h a n d e n
uit de mouwen zouden steken.
Wacht niet tot de strijd voorbij
is. Meldt U n u het nog tijd is om
nuttig werk te
leveren
(tel.
37.21.84) 1
Niet alleen h a n d e n .
I n d e r d a a d wij hebben niet alleen h a n d e n tekort m a a r ook centen. Het is nu eenmaal zo in deze
rotwereld dat men voor alles en
nog wat geld nodig heeft. Vlijtige
h a n d e n vermogen niets zonder
materiaal. Geen materiaal zonder
geld. Aarzel dan ook niet langer
en schrijf een bijdrage over of
stort ze op postrekening 7899 van
de Kredietbank Oosterveld
met
de vermelding «
Rekening 1339
van Volksunie Wilrijk »1

Jong-Vlaamse studentengemeenschap

J.V.S G.

STUDENTENBETOGING
op zaterdag 8 mei 1965 te 14 uur 30 St. Jansplein, Antwerpen,
tegen de voorgenomen gron dwetsherziening, vom: een volwaardige universiteit te Antwerpen.
Stemrecht op 18-jarige leeftijd.
Alle studenten en jongeren stappen op.

BRABANT
ASSE
Heropstanding.
Gedurende geruime tijd is er in
de rubriek « Bewegingsleven » van
ons strijdblad over Asse geen sprake meer geweest, zodat h e t er wel
op leek d a t er geen afdeling meer
bestond. I n zekere zin was dat ook
zo, w a n t er was helemsial geen aktiviteit meer, hoewel er verscheidene werklustige mensen gereed
zaten om de h a n d e n uit de mouwen te steken, indien er m a a r opd r a c h t e n kwamen.
D a t h e t d a a r a a n ten enen male
ontbrak, was te wijten a a n de onverantwoordelijke
houding
van
een p a a r mensen uit h e t — t h a n s
gelukkig vernieuwd — arrondissementeel bestuur, die onze afdeling
— zoals trouwens nog ettelijke afdelingen en kernen in h e t arron/dissement — volkomen
verwaarloosd h a d d e n omdat zij meer
waarde hechtten a a n de verzorging van h u n persoonlijke populariteit.
Het wachten moe en beseffend
d a t de beruchte grendelgrondwet
een rechtstreekse aanslag betekent op h e t leven zelfs van onze
Vlaamse volksgJemeenBcihap, hebben een twintigtal strijdvaardigen
uit de afdeling, in november jl.,
de hoofden bij elkaar gestoken en
een strijdplan uitgewerkt.
Kort n a nieuwjaar werd d a n
opnieuw definitief van wal gestoken en de geestdriftige aktie is
n u niet meer te stuiten.
Een
voorlopig
bestuur
werd
aangesteld, in afwachting d a t n a
de verkiezingen tot een definitieve aanstelling wordt overgegaan.
Werving en propaganda.
De moeilijkheden in h e t arrondissement, veroorzaakt door
de
infiltratiepogingen
van sommige
mandaatjagers en de daaropvolgende trouweloosheid van
een
paar politieke avonturiers, hebben
in onze afdeling als enige reaktie
gehad, dat nieuwe krachten loskwamen die zich onmiddellijk tot
medewerking bereid verklaarden.
D a t bleek o.m. op de goed bijgewoonde
vergadering van
6
m a a r t j.1., waar Toon van Overstraeten en de arr. voorzitter A.
Van Malderen de nodige voorlichting kwamen geven en meteen de
aktie voor- de verkiezingen kwamen inluiden. De gehele afdeling
schaarde zich daar als één m a n
achter h e t hoofdbestuur en een
omhaling voor h e t
verkiezingsfonds bracht ruim 2.000 fr. op.
Inmiddels hebben de
verdere
resultaten niet op zich laten wachten. De ledenwerving, die nog volop a a n de gang is, heeft in amper een m a a n d tijds tot de inschrijving van ruim 70 leden geleid. Voor de verkiezingen moet
nog het honderdtal worden overschreden.
Ook de propaganda is reeds
duchtig ter h a n d genomen.
Een groot a a n t a l adressen van
sympatizanten werd verzameld en
op kleefbanden gebracht met h e t
oog op de verzending van circulaires. De omhaling voor h e t verkiezingsfonds wordt deze week
eveneens kordaat aangepakt.

DILBEEK
Dansavond.
Op zaterdag 1 mei, te 20 uur
30 in de ruime zaal Mertens, Ninoofse steenweg 359 ( t r a m h a l t e
dorp), luisterlijke mei-dansavond
ingericht door het plaatselijk bestuur.
Allen daarheen. Breng vrienden
en bekenden mee I
Peter Philips en zijn Brussels
amusementsorkest zijn
van de
partij, waarborg van
VlEiamse
leute en plezier.
Deelname in de onkosten 30 fr.
Reuze tombola met
prachtige
prijzen.
Koud buffet.

ESSENE
De plaatselijke Vollksunie-afdeling belegt een verkiezingsmeeting
op zaterdag 1 mei om 20 uur in
de herberg « De Keizer », gehouden door Alfons Schoonjans, Tern a t s t r a a t , Essene.
De sprekers zijn : Vic. Anciaux,
eerste kand. voor de K a m e r : Lode Verdoodt, eerste schepen van
Essene, kand. voor. de provincier a a d en de Kamer; Theo Van den
Abbeel, sekretaris der afdeling.

Wl] nodigen an» sympathisant e n uit Essene en de omliggende
gemeenten uit om deze
grote
volksvergadenng bl] t e wonen.
De afdeling Essene die 30 leden
telde werd, n a slechts 2 dagen
huisbezoeken door d h r Verdoodt
e n Theo v a n den Abbeel, tot 50
uitgebreid.
Wie doet beter?
LEUVEN
Zondag a a n s t a a n d e 25
april
vindt er, vergezeld van een mikrowagen, een grote werftocht plaats
te Tienen. Samenkomst in h e t lokaal « Cristal » te Leuven te 9
uur.
Alle militanten worden dringend
opgeroepen voor deze zeer belangrijke werftocht.
MACHELEN
De Volksunie, afdeling Machelen
richt h a a r jaarlijks bal in op zaterdag 24 april a.s. te 21 uur, i n d e
zaal « Egmont », Dorpsstraat.
W a r m aanbevolen.

WEMMEL
Vrijdag 30 aprU te 20 uur In de
zaal « C e n t r u m » , Merchtemsestw.
87 ( o p 5 m i n u t e n van het tramstation ) te Wemmei : grote volksvergadering.
Sprekers : Mr. Pr. Van der Eist,
dr. Vic Anciaux, A. Van Malderen.

LIMBURG
MAASEIK
Financiële mobilizatie.
Kalken, plakken, benzine, reklameborden, pamfletten en brosjiures, drukken en verzenden vraggn enorme inspanningen maar
ook veel geld. Stort vandaag nog
uw bijdrage voor het verkiezingsfonds op postrekening 9291.78 van
P. Van Venckenray, Bosstraat 16
Maaseik.

OOST-YLAANDEREN
AALST
Op dinsdag 27 april te 20 uur
VU-meetmg in lokaal « De Vriendschap ». Spreker : Mr F. Van der
Eist, volksvert. en voorzitter der
VU.

LEDEBEBG
Autokaravanen.
De autokaravanen doorheen h e t
distrikt Ledeberg hebben
plaats
24 april en 8 mei. Daarvoor werden de afdelingen en kernen uit
h e t distrikt speciaal uitgenodigd,
meer bepaald uit
Gentbrugge,
Destelbergen en Zeveneken.
Bezorgt n u onmiddellijk
uw
n a a m en adres a§n : Piet De
Pauw, G. Gezellelaan 38, Merelbeke of a a n Dr Meysman, Kasteelstraat te Melsen. Wij verwachten een buitengewone belangstelling.
Aarzelt dus niet.
Vertrek ; telkens te 14 uur a a n
lokaal « Berkenhof », Bergstraat
te Merelbeke.

MALDEGEM
Op 27 april a.s. t e 20 uUr in « De
Schouwbui-g », Schouwburgstraat,
grote Volksunie-meeting. Spreker:
dr. L. Wouters,
volksvertegenwoordiger; O. Van de Kerckhove,
provincieraadslid; lic. Gaston Segers, voorzitter
VU-Meetjesland;
drs. M Coppieters, lijstaanvoerder
Vü-St. Niklaas.

De Vlaamse

IIËFER - P O P E B I N G E ' - WERVIK
Zondag 2 mei te 10 uur 's vocïmiddags in de sohadsschouwburg
te leper : grote volksvergadering
met drs M (üoppieters en volksvertegenwoordiger Van Leemputten, die ons komen spreken over
h e t enorme belang der parlementaire verkiezingen van 23 mei.
Wees op post en breng vrienden
en belangstellenden mee.
De verkoop van
steunkaarten
voor de kie.sstrijd verloopt vlot.
Onthaal onze medewerkers goed,
houd ze niet nutteloos op. Steun
mild, er is veel munitie nodig
Bijdragen worden dankbaar a a m
vaard op postrekening
nummer
144734 van Medard Foulon, Westouter en op bankrekening nummer 6648-12947-01 der Volksunie
op Kredietbank leper.
Autokaravaan.
Zaterdag 1 mei autokaravaan
door een deel van het arronriissement. Wij vragen aan onze vi-ienden autobezitters op post te zijn
te 14 uur op de Markt te Poperinge. van waar de karavaan aanzet.
Maak u vrij zaterdag 1 mei en
kom de karavaan versterken!

KORTRIJK
Landbouwnummer.
Op 3 mei 65 verspreiden wij ons
speciaal nummer voor de landbouwers, wij verwachten de propagandisten om 17 uur In den
« Astor ».
Autokaravaan
Alle bezitters van een autovoertuig moeten de namiddag van
8 mei a.s. vrij houden voor de
autokaravaan doorheen ons arrondissement. Uur en plaats van
verzamelen zullen nog medegedeeld worden.
Drs.
M. Coppieters komt!
Op 10 mei a.s, om 20 uur spreken Drs M, Coppieters en Toon
van Overstraeten in de .stadsschouwburg Maak nu reeds propaganda, de schouwburg
moet
vol.

Zesr dringend gevraagd : geschikte betrekking voor jong
landbouwingenieur die gevaar
loopt zijn plaats te verliezen,
omwille van
kandidatuur op
vu-lijst. Schrijven redaktie.

MIDDELKERKE
Goed nieuws voor de kuststreek.
Deze week werd alhier het Vlaams
huis « Were <ü » geopend In de
P. de Smet de Naeyerstraat 19.
Vlamingen die de Westkust bezoekt laat niet n a een bezoek te
brengen a a n dit centrum v a n
Vlaams leven. U zult er vrienden
vinden en maken in een gezellige
atmosfeer bij een goede pint bier.
De verkiezingsstrijd is ingezet.
De affiches « Rood is geel » werden reeds aangeplakt. Kameraden,
er is veel werk op de plank. Meldt
U vrijwillig om a a n onze plat-*
en kolportagetochten deel te ne»
men. Tot 23 mei moeten allo
krachten ingezet worden om m e t
onze afdeling de
doorbraak i n
West-Vlaanderen te verwezenlijken.
Dhr. Andries
Inghelram werd
benoemd als lid van de openbare
onderstand. Wij wensen hem in
deze organisatie nuttige arbeid
voor onze noodlijdenden.

zoekertjes
Wie kan een beproefd Vlaama
gezin van 2 oersonen helpen a a n
een boerenhuisje van 3 i 4 plaatsen met een weinig hof of boomgaard, liefst omgeving Oudenaarde - Ronse of Gent - Oudenaarde.
Matige prijs a.u.b. Schrijven bureel blad V.D.B.

Camping
van de
Westkust

CAMPING
VIKING
KOKSIIDE
Strandlaan 41
Telefoon :

WEST-YLAANDEREN

058/22328

STEEDS TOT UW DIENST

Jonge moeder zoekt thuiswerk:
bezit
een schrijfmach.,
daarbij
een schoon handschrift; kan onberispelijk
Nederlands en
goed
rekenen. Zou ook kunnen helpen
bij opzoekingen
en statistieken.
Schrijven letters BV. bureel blad.
Zoek centrum Brussel ofwel voorgemeenten Laken - Schaarbeek Anderlecht : oude ruime herenwoning te huren tegen 1 augustus
1965.
Van den Eynde : Willem Bosierstr. 6, Mechelen
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BEWECINCSLEVEN

Oost-Vlaanderen o p vrijdag
30
april 65 om 20 uur in de grote zaai
Riva te Deurle (baan Gent-Kortrijk). Inkom slechts 20 fr.

GRÜITEERDE

ANTWERPEN

BRABANT

BERCHEM
Verkiezingsbal.
Vèrkiezingsbal op zaterdag 1 mei
1965 te 20 uur 30 t s n voordele van
h e t propagandafonds.
Heestzaal «Rubens», Statiesraat
175, te Berchem.
Dansorkest : J a n Daems.
Inkom : 20 fr.

ANDERLECHT

Algemene leden en simpatisantenverg'adering.
Algemene leden en simpatisantenvergadering van de afdeling
Berchem. op donderdag 29 april
1965 te 20 uur 15, in de feestzaal
« Rubens ». Statiestraat 175. te
Berchem.
Spreker : w . Hermans.

Niemand m a g nu aarzelen een
biezondere inspanning te doen op
financieel
gebied.
Pamfletten,
plakbrieven (affiches), propagandamateriaal
kosten
veel
geld.
Daarom hebben wij ook uw hulp
nodig.
Elke bijdrage, al ware h e t m a a r
één briefje van 20 fr. is welkom.
Stort op de postrekening nr.
171644 van Mr, Ebraert P. Prins
van Luiklaan 77, Brussel 7 (met
vermelding steun VU-Anderlecht
Aldus zult ook U geholpen en
bijgedragen hebben a a n de overwinning niet alleen in Vlaanderen,
m a a r ook te Brussel!

Financiële mobilisatie.
LIEDEKERKE
Stort uw bijdrage op per 1711
van de Kredietbank te Berchem, .
Op zaterdag 24 dezer houden wij
voor rekenmg 4.165 van de Volksonze jaarlijkse «pensenkermis » in
unie.
ons gewoon lokaal. Café Kapslleken, Opperstraat.
Iedereen die houdt van een smaKAPELLEN
kelijke schotel, houde die avond
Op zondag 25-4-65 iedereen op
vrij. Niet alleen om een gezellige
post voor kolportage-tocht
naar
avond door te brengen, m a a r teEaceren Samenkomst café Termivens om op die manier steun t e
nus om 9 uur 30.
verlenen en mede te werken a a n
Op vrijdag 30 april spreekt Mtr
het sukses van de komende verkieHugo Schiltz. Onderwerp : Volkszingen.
unie, de partij der toekomst.
Iedereen wordt uitgenodigd. AU
Deze voordracht die
gevolgd
len zijn zeer hartelijk welkom.
wordt door een debat, vindt plaats
in het lokaal « Terminus ». Antwerpse steenweg 107, Kapellen.
De verkiezingsstrijd
te Kapellen is reeds flink ingezet.
Van nu tot 23 mei wordt er door
onze jongens hard gewerkt.
Alles kost geld, stort op Per
860870 van G. Schonkeren. PartiLIMBURG
Banenstraat
110. Kapellen,
met
Wij doen een dringende o p r o ^
vermelding : kiesfonds KapelleiL
tot onze automobilisten om op zaterdag 24 april onze dubbele autoKaravaan tot een succes te doen
MERKSEM
uitgroeien
De wagens uit de kantons Sint
Wielerkoers.
Truiden, Bermgen
en Herk de
Op zondag 25 april gi-ote wieStad verzamelen om 13 uur 30 op
lerkoers voor liefhebbers, 4de herde Grote Markt te Sint Truiden
denkingsprijs Frans Geudens. Inen rijden via Herk de Stad, Lumgericht door de w elerclub WAK
men. Beringen, Zolder en Houthap
Hoboken met medewerkmg van de
len n a a r Hasselt.
Vlaamsp Kring Groeninghe. VerVoor de tweede karavaan doen
trek te 4 uur 30 a a n « Café Eswij 'n beroep op de kantons Genk,
quire », Terlindenhofstraat.
AanHasselt, Maaseik, Bilzen en Mekomst aldaar. Uitdeling der rugchelen a a n de Maas. Verzameling
nummers en uitreiking der prijom 13 uur 30 in de omgeving van
zen In « Tijl ». Bredabaan 398.
lokaal
Oberbayern,
Hoevezavel,
Wij vragen a a n al onze vrienden
Waterschei. De tocht gaat via de
n a a r deze koers te komen kijken.
Genker Mijnstreek n a a r Mechelen,
Lanaken en Bilzen.
De twee karavanen
verenigen
MORTSEL
zich te Hasselt op het Kolonel Dusartplein voor een gezamenlijke
De propagandavoering is in h a n .
siotronde doorheen de Limburgse
den gegeven van de heren Rik De
hoofdstad.
Wever en Rik Moons. En alles
Einde voorzien omstreeks 16 uur
wijst er op dat onder n u n leiding
30 — 17 uur.
We prachtige resultaten zullen
Overmaasdag.
boeken. Reeds kreeg Mortsel een
Op zaterdag 8 mei e.k. vindt In
mooi zwartgeel Volksuniekleedje,
h e t Europahuis
(kasteel)
van
tot spijt van wie 't benijd.
Borgharen bij Maastricht de jaarDeze week kregen alle leden en
lijkse Ovei-maasdag plaats.
simpatisanten een affiche in de
Programma :
bus,
die ze verzocht worden a a n
10 uur : Aankomst der deelnehet r a a m te hangen. Mortsel moet
mers en opening van de dag.
tonen dat het een Volksunie10 uur 30 : Inleiding door J.
burcht is.
Veltmans over « Historische en
Dienstbetoon.
taalkundige situatie van Oveirm a a s ».
Schepen Ward Rolus is te be12 uur 30 : Gezamenlijk middagreiken, elke dag van 10 uur 30
eten.
tot 12 uur 30 in zijn kabinet op
14 uur 30 : Forum-discussie m e t
h e t gemeenehuis, gelijkvloers.
als forum-leden
: Dr. H. WaltWilly Dupon, gemeenteraadslid,
mans, directeur Europahuis . Borg.
heeft zitdag in lokaal « Tljl »,
h a r e n ; J . Veltmans, ANV-MaasAntwwpsestr. 59 op donderdag 6
tricht; Dr. J. Nyssen, Davidsfondsmei van 20 uur tot 21 uur 30. Hij
Voerstreek; H. Schillings, Arbeit»Is ook elke dag telefonisch te begemelnschaft OB - Eupen; Drs H.
reiken op n u m m e r 49.52.66.
Aelvoet, taalkundige - Leuven; J.
Bob Van Hoofstadt, gemeenteGouverneur. Bond der Vlamingen
raadslid, houdt zijn zitdag op donvan OB - Tongeren.
derdag 20 mei, eveneens in «Tijl»
en van 20 tot 21 uur 30. U kan
Deelnemlngsprijs, bijwonen vergaderingen plus eetmalen : 150
h e m ook opbellen : 49.78.18.
fr.
Kontakt.
Abonneert U o p h e t Overmaas
Elke zondagmorgen vanaf 11
maandblad « Grenzen Open ».
nur « Kontakt » tussen VU-ers in
Drietalig tijdschrift voor en over
ons lokaal Vlaams Huis « Tijl »,
Overmaas. Simpatiek kontakt met
Antwerpsestraat 59.
Vlaanderen en Nederland.
Dit treffen tussen Vlaams-naAbonnementsprijs :
100 fr. t e
tionalisten kent een groot sukses.
storten op PCR 5338.48 van Bond
Wij verwachten ook u in ons loder Vlamingen van Oost-België,
kaal, volgende zondag!
Hasseltsestraat 41, Tongeren.
Solidariteit.
Een onzer leden werd door omGENK
standigheden zwaar getroffen Wij
doen beroep op alle Mortselse leOp zaterdag 24.4 te 20 uur 30 :
den om deze familie in nood te
Vlaams - nationaal dansfeest in
helpen.
zaal « R e m b r a n d t ». Iedereen k a n
Ze hebben dringend
behoefte
er de nodige dozis zuurstof opa a n kinderkleding. Reeds zijn endoen Om deze
verkiezingsstrijd
kele giften
binnengekomen, w i e
vol te houden en... t e winnen
deze mensen steunen wil, doet dit
Voor verdere inlichtingen : Urb.
via ons lokaal « Tijl », AntwerpGrognard, Genk of Urb. De Bruyn,
sestraat 59.
Sterrekos. Steevoart.

LIMBURG

Zaterdag 27-3-1965 wer de Gruiteerde ten grave gedragen de Heer
Theodoor Veestraeten echtgenoot
van Maria Taredit.
Theodoor, die jarenlang voorzitter was van de MiddenstandsgUde,
tevens trouw lid van de Volksunie,
was steeds aanwezig op de vergaderingen van het kanton BreePeer.
Van kindsbeen af opgegroeid in
een Vlaams nationale geest, dewelke hij bij zijn kinderen inprentte met een onuitsprekelijk
idealisme, bleef ook hij niet gespaard
van de
repressieterreur,
doch niettegenstaande alles bleef
hij trouw aan zijn ideaal.
Tijdens de lijkdienst voor een
overvolle kerk. werd de aanwezigheid opgemerkt van verschillende
vooraanstaanden.
Aan het graf werd een ontroerende lijkrede uitgesproken door
Theo Stienaers die Theoaoor over
zijn ganse leven schetste als een
plichtbewuste en volhardende persoon, die meer d a n eens met de
wisselvalligheden van het leven
moest afrekenen.
Bij de talrijke blijken van deelneming vermelden we deze van
volksvertegenwoordiger
Van
der
Eist en Wim Jorissen.

OOST-YLAANDEREN
GENT
Zangfeest.
Het veertiende provinciaal zangfeest, ingericht door h e t ANZ-OostVlaanderen vindt plaats te Gent
op zondag 9 mei in de zaal « OudBelgië », Veldstraat te 14 u u r 30
stipt. Het geniet de medewerking
van de Vlaamse Toeristenbond en
KSA-Oost-Vlaanderen.
Optreden
van het Vlaams Volkskunstorkest,
het St. Paulus-jongenskoor, het gemengd koor « De Belzelieren » en
de VTB-jeugdgroep « DuUe Gïiet ».
Verder begroet m e n • er ook A.
Preud'homme, Lode Dieltiens, Hilde en Marleen Coessens. Spreker
is Hugo de Buck, de presentatie
berust bij Denijs Bru, de regie
bij Etlenne Cogen De toegangsprijs i>edraagt 25 fr. K a a r t e n te
bestellen bij de VTB op tel. n r
25.60.40 of bij het ANZ tel. :
51.91.70.
Na h e t zangfeest Is er een gezellig samenzijn in h e t « Vlaams
huls Roeland ».
Bal.
Groot propagandistenbal ingericht door h e t provinciaal komitee

GENT-EEKLO
Autokaravaan.
Vertrek 9 uur Gemeentehuis, S t
Amandsberg.
Middagmaal te Zeveneke. café
Majestic.
Vertrek 14 uur te Zeveneke.
2 mei autokaravaan.
Vertrek 9 uur Claeys Bonaertstr.
Mariakerke.
Middagmaal te Maldegem rest a u r a n t De Schouwburg.
Vertrek 14 u u r te Maldegem.^
Dienstbetoon.
Het sociaal dienstbetoon in het
arr. Gent-Eeklo wordt geschorst
tot na de verkiezingen
Colportage.
25 april colportage te OostakkM'
en Loohristi.
2 mei colportage te Odegem en
Waarschoot.

MERELBEKE
Kolportages.
P a a s m a a n d a g bracht onze propagandisten n a a r Scheldewindeke
en Oosterzele, waar het gure weder ons niet belette 94 n u m m e r s
te verkopen.
I n deze laatste weken werken
wij meer in de « afgelegen » hoeken en zo verwachten wij alle medewerkers opnieuw voor een kolportage n a a r Bottelare en Moortsele op zondag 25 april. Verzamelen aan « Berkenhof » te 9 uur.
Autokaravaan.
I n samenwerking met de a n d e r e
afdelingen en kernen uit het distrikt Ledeberg, doorkruist onze
a u t o k a r a v a a n op zaterdag 24 april
h e t zuidelijk gedeelte van het distrikt. Wij verwachten dus een
massale opkomst om deze manifestatie te doen slagen. Vrienden
uit het ganse dlstrikt, wij vertrekken om 14 uur a a n « Berkenhof »,
Bergstraat. Merelbeke. Allen op
post.
Werkvergadering.
Een speciaal nummer van onze
kantonale
Volksunie-editie
de
« Weergalm », verschijnt 28 april.
Wij verwachten al onze getrouwe
(en ook de andere) medewerkers
voor h e t verzenden ervan : woensdag 28 april, 20 uur, in « Berkenhof ».
Meeting.
De voorlaatste meeting brengt
ons op 4 mei een rede van Dr Van
Leemputten. Hiervoor bezorgt de
afdeling een speciaal verkiezingspamflet, dat tegelijkertijd
met
10.000 « witboekjes » over h e t k a n .
ton zal worden verspreid. D a t
kostte centen. Stortte U reeds uw
bijdrage
op
postrekening
nr
8827.28? Er zijn in deze harde periode enorm veel kosten te dekken : steunt ons dus. Dank.

DEZE WEEK OP UW SCHERM
ZONDAG
H.OO : H. Mis — 15.30 : De Pllntstones (78e afl.) — 15.55 : Libanon
in vogelvlucht, documentaire —
Tussen 16.10 en 17.35 : Afwisselend :
Roemeense rapsodie (II). Zang, dans
en muziek uit Roenaenlë en : Wielrennen. Rechtstreekse reportage van
de laatste 20 kilometer en de aankomst van de wielerwedstrijd ParijsBrussel — 18.35 : Sportuitslagen —
18.40 : Klein, klein kleutertje —
19.00 : Over deze wegen — 19.15 :
Het Matt Masters Film Circus —
19 55 : Weerbericht — 20.00 : TVnieuws — 20.15 : Sportweekend —
20.45 : De mooiste ogen van de
wereld, spel door Jean Sarment —
22.05 ; Europese havens : Europoorten, documentaire over de havens
van Hamburg, Rotterdam, Antwerpen. Marseille en Genue — 22.35 :
TV-nieuws.

MAANDAG
19.00 : Zandmannetje — 19.05 :
Internationaal
jeugdmagazine —
19.25 : Tienerklanken — 19.55 • De
Weerman — 20.00 : TV-nleuws —
20.30 : De opgaande zon, spel van
de middenstand door Herman Heljermans —- 22.30 : Het Vlaamse bibliotheekwezen — 23.00 : TV-nieuws.

DINSDAG
18.45 : Teletaalles : Frans. 31e les :
Deux Francais chez eux — 19.00 :
Zandmaimetje — 19.05 : Tijd voor
u — 19.30 : De Flintstones. 79e afl.
Barney als buikspreker — 19.56 :
Hier spreekt men Nederlands —
19.59 : Weerbericht — 20.00 : TV-»
nieuws — 20.25 : Bonanza — 21.15 :
Panorama — 22.00 : Gastprogramma. De socialistische gedachte en
actie — 22.30 : TV-nleuws.

WOENSDAG
17.00 : Televlsum — 19.00 : Zandmannetje — 19.05 : Richard Leeuwehart : De samenaweedrexs (16«

afl.) — 19.30 : Te voet door Vlaanderen — 19.55 : De Weerman —
20.00 : TV-nieuws — 20.25 : Het
geluk vliegt, toeristische quiz —
21.10 ; Mensen van onze tijd : Adolf
Hitler — 2155 : Oude orgelpraoht
—- 22.15 : Zoeklicht — 22.35 : TVnieuws.

DONDERDAG
16.45 : Wielrennen. Rechtstreekse
reportage van de laatste 20 kilometer en de aankomst te Marcinelle van de wielerwedstrijd « De
Waalse Pijl > — 19.00 : Zandmannetje — 19.05 : De vijf sleutels tot
de schat : De wilde buffel (6e afl.)
— 19.20 : Arena — 19.55 : Hier
spreekt men Nederlands — 19.59 :
Weerbericht — 20.00 : TV-nleuws —
20.25 : Première-magazine — 21.10 :
Het grootste theater ter wereld. Opvoering van : De theeparty, spel
door Harold Pinter — 22.40 : TVnieuws.

VRIJDAG
18.45 : Teletaalles ; Frans. 32e les :
Au bord de l'eau — 19.00 : Zandmannetje — 19.05 : Tienerklanken
— 19.30 : De grote oorlog — 19.55 :
De Weerman — 20.00 : TV-nleuws
— 20.25 : Speelfilm : De beklaagde,
sociale lllm van J a n Kadar en Elmar Klos — 22.05 : Echo — 82.30 :
Poëzie in 625 lijnen — 22..55 : TVnieuws.

ZATERDAG
14.55 : Voetbal. Rechtstreekse reportage van de elndwedstrijd om cl;
Engelse voetbalbeker Leeds - Liverpool — 17.50 : Teletaalles : Frans —
18.20 : Tienerklanken — 18.55 :
Zandmannetje — 19.00 : Religieus
programma, Luceat, rooms-kathoUeke uitzending — 19.30 : Gelegenheidsprogramma ter gelegenheid van
1 mei — 20.00 : TV-nieuws — 20.20:
Rudi Carrellshow — 21.10 : Boulevard Durand, kroniek in 13 taferelen door Armand Salacrou r-^
22.60 : TV-nieuwB.

ST NIKL.\AS
Traditiegetrouw wordt er op tandag 25 april in de Hoofdkerk t«
St. Niklaas, te 11 uur, een H. Mia
opkedragen ter nagedachtenis v a n
Dr. August Borms en overleden
echtgenote.

WEST-VLAANDEREN
KOKSIJÜE
Het afdelingsbestuur
doet e e n
dringende oproep a a n alle simpathysanten om geldelijke .steun, o m
onze verkiezingsstrijd
indrukwekkend te maken. Stort nog heden U
bijdrage
op
postchecknummer
9295.29 van de
afdelingsvM-antwoordelijke Deman Jozef. Een getekende s t e u n k a a r t van 50 tot
5000 fr. wordt ü dan persoonlijk
overhandigd
Kleinere
bijdragen
kunnen opgestuurd worden onder
gesloten omslag : aan Deman J o zef, Koksijde, Noordduin 15.

TIELT
Op zaterdag 24 april wordt een
autokarayaan
ingericht die zai
vertrekken op de markt te TielS
rond 13U.30 Onze stad wordt do<wkrulst ; tevens worden enkele omliggende gemeenten bezocht
Deze tocht moet uitgroeien tot
een massale manifestatie : daarom rekenen we op uw aanwezigheid.

OE V O L K S U N I E
W E E K B L A D
Uitgave van de
T.Z.W V O L K S I ' N I E
REDAKTl*;
Mr Kr. Van der Eist.
Hoofdredakteur
T van Ü v e r s t r a e t e n ,
Redaktiesekretans.
S. De Lie, Wim J o r i s s e n ,
lic.
W L u y t e n , R. Mattheyssens. W Cobbaut, M
Babyion, E. Slosse, dr L.
Wouters. J Dierickx
Leden.
Alle b r i e f w i s s e l i n g
voor
redaktie naar ;
R o t a t y p . Sylv.
Dupuisl.,
110 Brus 7.
Tel 23.11.98
Beheer ;
Maurice
Lemonnierl.
82
Brussel i
Tel : 11.82.16.
Alle k l a c h t e n voor niet
o n t v a n g e n van blad o p dit
adres.
J a a r a b o n n e m e n t : 220 F .
Halfjaarlijks : 130 F .
D r i e m a a n d e l i j k s : 70 P .
Abonnement buitenland
:
350 F .
S t e u n a b o n n e m e n t : SOO F .
(minimnm).
Losse n u m m e r s : 6 F .
Alle s t o r t i n g e n voor het
blad
op
postrekening
:
1476.97, V o l k s u n i e
Brus. 1
V e r a n t w . uitg. Mr F . Van
d e r Eist, B e i z e g e m s t r a a t 20
Brussel 12.

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

DE
GELUKKIGE
TOEKOMST
Postbus, 149. Gent:
of naar :
Postbus, 11, Deinze;
of naar :
Postbus, 381, Antwerpen;
of naar t
Postbus. 231. Brussel 1.
Het l a n g s t bestaande,
grootste, betrouwvolle ernstige, moderste VlaamsEersterangs - Huwelljkswerk ! Verloving, huwelijk
voor ledereen I Alled gehelm 1 Medewerking van
priester. Dagelijks 4 tot 5
verlovingen.

u

Df VOLKSUNIE

ANTWERPEN
Oproep v.d. VUM-Antwerpen.
Benzmeslag.
Wie helpt de VUM voor h e t
regelmatig vervoeren van de
militanten tijdens de nachtelijke tochten in de verkiezingsperiode? Stort 100 fr. voor benzine op postrek. 868997 van
Raedts, St Mattheusstr. 45 Borgerhout met vermelding c benzineslag ^. Wij rekenen op u.
Wim Maes

BORGERHOUT
Dienstbetoon.
Onze
mandatarissen
houden
Bich ter beschikking voor dienstbetoon : Schepen J. Dillen op
•woensdag en vrijdag van 10 tot 13
u u r 30, Moorkensplein 20, of op
afspraak,
Buurtspoorweglel
87,
tel 35.09.28; Gemeenteraadslid Pr.
Dirks, K. Van den Oeversta-aat 50,
op afspraak, tel. 36.38.94; Gemeenteraadslid B. Verbeelen, J. Pose. n a e r s t r a a t 27, op afspraak, tel.
35.57.08.

SINT KATELIJNE WAVER
Sociale dienst
Er werd overgegaan bot de sticht i n g van een sociale dienst. Sekret a r i a a t : S t a n Oueppens, LierseBteenweg 55, St. K a t .
JVaverTel. 153.27. ledere Wavernaar kaai
zich hier wenden voor de oplossing van zijn administratieve en
sociale problemen.
Propaganda
Onze atdeling Kan beschikken
over een a a n t a l rsklameborden
van 1 bij 3/4 m. Degenen, die een
daadwerkelijke propaganda willen
voeren door zo'n bord in de tuin
te plaatsen, worden dringend verzocht zich In verbinding te stellen
met K. Van de Voorde, Netestr. 3,
tel. 316.63.
Mosselsouper
Op zaterdag 2 4 - 4 - 6 5 in café
« De Wandeling », Rondstr. 37 :
« mossel- en kopvleessouper » voor
onze propagandisten. Met spreekbeurt door een VU-mandataris.

BRABANT
DIEGEM
Op woensdag 14 april H. werd in
de gemeente Diegem een afdeling
gesticht van de Volksunie.
I n aanwezigheid van de heer PuBnokx, lid van h e t hoofdbestuur
d e r partij, en de heer Pauwels,
kantonaal
gevolmachtigde,
werd
h e t eerste b e s t u w
verkozen en
als volgt samengesteld : voorzitter de h. Robert Peeters; sekretaresse Mevr. Elvire Verhegge;
penningmeester
de h.
Jacques
Courte;
propaganda
Marcel
J a n s s e n s ; verantwoordelijke voor
organisatie de h. Marcel Vandervelde.
Als afgevaardigde bij de arrondissementsraad werd aangeduid de
h. Robert Peeters.
Wij wensen aan deze jonge afdeling al het beste en zijn er van
overtuigd d a t zij in de toekomst
dikwijls van zloh zal laten horen.

EVERE
Dinsdag 13 april J.1. is een ware
feestdag geworden voor de Volksunieafdelmg Evere, en dii dank
rij een zeer geslaagde openbare
vergadering waarop het woord gevoerd werd door di'S Maurits Coppieters en Walter Luyten (die drs
W i m Jorissen vervang belet ingevolge een ongesteldheid).
Ruim 150 toehoorders, waarvan
slechts 100 een zitplaats konden
bemachtigen, volgden aandachtig
dei iT'ide sprekers en spaarden h u n
t< -.Hiichingen niet.
j-MKchn de spreekbeurten
in
•^ri-tchi een vlug georganiseerde
omhaling de som van 3442 fr. op.
Wij danken langs deze weg alle
aanwezigen voor h u n milde gift en
richten een speciaal dankwoord
a a n « een gi'oep Vlaamse h a n d e l a a r s » onzer gemeente, die op de
vergadering een gesloten briefomslag lieten afgeven inhoudende de
som van 450 fr., tesamen met de
verontschuldiging voor h u n begrijpelijke afwezigheid.
Het is de eerste maal in de na^
oorlogse politieke aktiviteit d a t
een politieke partij in Evere er in
slaagt een dergelijk groot a a n t a l
niMisen s a m e n te brengen. Dit ie
een duidelijk bewijs dat de Volksunie, niet alleen in Vlaanderen,
ButAr ook in het arrondissement

Brussel een gi-oot succes te wachten staat bij de eerstvolgende
wetgevende verkiezingen.
ERPS-KWERPS
Op ssondag 23 mei 65 te 20 uur
in de zaal « La P a n n e », Enger6tr. 51, daverend overwinningsfeest
van de Volksunie. De verkiezingsuitslagen worden op TV en radio
gevolgd. Iedereen is
hartelijk
•welkom.
Toegang kosteloos.

KORTENBERG
Op dinsdag 4 mei 65 te 20 uur
grote vergadering in de zaal « Eend r a c h t », Leuvensestwg., Kortenberg (parking op 't gemeenteplein).
Sprekers
; Drs.
Coppieters,
Techn. Ing. Neu-ynck en arrond.
yoorz. Mark Pelgi-ims.

LEUVEN
De Volksunie van h e t arrond.
Leuven h e e l t zich een VW-kamlon e t t e aangeschaft met machtige
mikroinstaJlatie om tijdens
de
l a a t s t e zies weken h e t hele arrondissement nog te bewerken met
m a n en macht.
Dit IS natuurlijk een zware post
in ons verkiezingsbudget. Maar wij
weten d a t onze kiezers, leden en
sympathisanten, kortom iedereen,
zich daarover zal verheugen en
tevens zal helpen om onmiddellijk
deze kosten te dekken en daarom
dik zal steunen niet een zeer flink
bedrag te storten op onze VUsteunlijst. Stortingen en
overschrijvingen op PC 8.90 van Kredietbank Leuven met vermelding :
rek. : 707-10369 Volksunie arrond,
Leuven. D a n k bij voorbaat voor
de milde giften.

SCHAARBEEK
De oprichting van Sociale Dienst
en K a n t o n n a a l S e k r e t a n a a t schiet
goed op, doch Kost een. bom duiten.
Wie van onze leden of simpatlsanten bezit bureelmeubelen die
hij niet meer gebruikt : klasseerrekken, steekkaartbakken,
tafel,
stoelen.
Alles wordt in dank aanvaard
en afgehaald.
Tel. 161239 van A. Sweerts of
411579 van Vic Roggeman.
Ook geldelijke steun wordt aanvaard. Storten op postgiro 968.93
van A. Sweerts, Daillylaan 20,
Brussel 3, met vermelding « sekret a r i a a t ».

TIENEN
Werftocht.
Op zondag 25 april. Alle propagandisten worden opgeroepen. Verzajnelen voor gebied Leuven : lokaal Crista! te 9 uur, voor gebied
Tienen : Grote Markt te 9 uur 30.

WEERDE - EPPEGEM - ZEMSTHOFSTADE
Zondag 25 april a.k. : propagandatocht met radiowagen en autok a r a v a a n doorheen de gemeenten
Weerde, Eppegem, Zemst en Hofstade. Verzamelen om 8 uur 30 in
de Ketelstraat te Weerde (nabij
de kerk). Leeuwenvlag meebrengen. Wij verwachten zoveel mogelijk wagens met leden en simpatisanten.

OOST-YLAANDEREN
DEINZE
Grote volksvergadering op vrijdag 7 mei om 20 uur in zttal D^Halhaege, Karel Picquélauii, Deinze
met als sprekers : Dr Wannijn,
Dhr. O. Van de Kerckhove, provincieraadslid. Dhr T. Van Overstraeten.
OUDENAARDE-RONSE
Kiesfonds.
Wij vragen dringend financiële
stsun voor de kiesstrijd. Elke bijdrage, kleine of grote, zal met veel
dank aanvaard worden.
Er k a n gestort of overgeschreven worden op P R nr 743.44 van
de Kredietbank Oudenaarde, met
vermelding : voor rekening van
de Volksunie Oudenaai-de.

SINT NIKLAAS
Kalender voor het Waasland.
Belangrijke
spreekbeurten
en
meetings : 26 april : Beveren; 30
april : Sint GUlis W.; 7 mei : Stekene; 12 mei ; Lokeren; 15 mei :
Melsele; 17 of 18 mei : Temse; 1»
mei : Sint Niklaas.

WONDELGEM
Op 4 februari 1.1. kon deze afdeling gevormd worden onder impuls van dhr L. De Spriet. Een
kerngroep van 9 leden begon onmiddellijk
zijn
werkzaamheden
en op heden telt onze afdeling
reeds 52 leden.
Onze eerste kolportage op 28
m a a r t werd een waar sukses. Van
9 uui- tot 12 uur 30 werd de kom
van de gemeente bewerkt. Begeleid door een geluidswagen heeft
onze kolportageploeg niet minder
d a n 182 n u m m e r s van de Vollcsunie verkocht.

WEST-VLAANDEREN
ICHTEGEM
Onze lokale afd. vraagt nog enkele propagandisten, om mede te
werkien in de verkiezingspropaganda.
Wij verwachten de onmiddellijke
aanmelding van verschillende niet
pratende, m a a r handelende leden:
bij M. de Keyser, Engelstr. 10,
Ichtegem.

OOSTENDE
Ons adres : Volksunie. Postbus
35, Oostende. Onze rekening : Kredietbank P R 1462.70 met vermelding Volksunie, nr. 236-4617,
Donderdag 6 mei te 20 u u r in
't « Wit P a a r d », grote Volksuniemeeting. Mr. F r a n s Van der Eist
en Drs. Maurits CJoppieters voeren
h e t woord.
De
gemeenteraadsverkiezingen
hebben ons geleerd d a t h e t mogelijk was voor de Volksunie een zetel te veroveren in de gemeenteraad. De parlementsverkiezingen
schenken ons de gedroomde gelegenheid om te bewijzen dat ook
een parlementszetel in ons bereik ligt. Om onze overwinningswil te stimuleren moet het « Wit
P a a r d » dan ook bomvol lopen.
Iedere Vlaams-bewusts Oostenden a a r moet bij die gelegenheid d a t
laatste restje aarzeling van zich af
weten te schudden. U k u n t daarbij helpen met overal uw vrienden
en kennissen a a n te sporen om op
die dag aanwezig t e zijn. Dat er
n a a r uw h a r t zal gesproken worden, daar s t a a n Mr. Van der Eist
en Drs. Coppieters borg voor!
Strijdtonds.
Onze kernleden zijn reeds -op
stap met s t e u n k a a r t e n
voor het
strijdfonds. De eerste rezultaten
kwam binnen en zijn zeer beloftevol. M a a r wij hebben veel geld
nodig als wij een kampanje willen
voeren zoals de kleurpartijen. E n
d a t wilt u toch?
Even herl^lefi : stort op rekening nr 136270 van Kredietbank
Oostende met vermelding : voor
rekening Volksunie nr 236-4617.
Hartelijk dank bij voorbaat.
Zangfeest.
Nog een d a t u m om niet te vergeten : zondag 2 mei. Het Provinciaal Zangfeest zal dan plaats
hebben te Oostende in h e t Sportcentrum (Oude Vakschool). Ook
d a t is een prestigekwestie voor de
Vlaams-bewuste aanwezigheid in
onze stad. Het wordt een kultureel-hoogstaand en toch een volksontspannende toptreffer!
Toegang : 30 fr. P r o g r a m m a
inbegrepen.

ROESELARE
Gemeenteraadszitting.
Op m a a n d a g 5 april kwam de
gemeenteraad opnieuw bijeen.
Na verscheidene tussenkomsten
van onze raadsleden Babyion en
Slosse kwam men tot de konklusie dat h e t knelpunt van de raadszitting lag in het p u n t over de
vaststelling van h e t administi-atief
s t a t u u t inzake eventuele benoemingen en bevorderingen.
De zaak was meer bepaald de
eventuele benoeming van
een
ACW-kandidaat
tot
poUtiekomniissai'is van de stad.
Babyion vond d a t de benoemingsvereisten te nauwgezet zijn
samengevat zodat m e n de indruk
heeft, d a t deze bepaalde vereisten
er zijn om één persoon te Ijevoordeligen en andere uit te sluiten.
Uiteindelijk dient Babyion een
amendement op h e t artikel betreffende de benoembaarheidsvereisten in, ertoe strekkend ook unlversitairen de gelegenheid te geven
a a n de benoembaarheidsvereisten
te voldoen, zonder d a t deze h e t
diploma van bestuursrecht hebben
verworven. Het amendement werd
verworpen, meerderheid tegen oppositie (VU).
Hierop ten zeerste veront^waardigd, deelt Mik Babyion mede d a t
zijn fraktie a a n de verdere bespreking van de drie resterende pui»ten, afhankelijk •yan voorgaMUl

punt, zal verzaken.
In gesloten zitting, w a a r a a n ook
de Volksunie deelnam, werd dan
overgegaan tot de stemming van
de leden en plaatsvervangende leden van de COO. Het VU-gemeenteraadslid Roger Slosse werd gekoren. doch daar er slechts twee gemeenteraadsleden
mogen zetelen
in de COO, dient Roger S.osse
van de funktie als lid COO af t«
zien zodat onze vriend Gerard Van
Onacker titelvoerend lid wordt.
Als plaatsvervangers werden gekozen
: mevrouw Declercq-Vanoverbeke Flavie en Geldhof Walter.
Het moet
het monsterverbond
CVP (lees ACW)-BSP wel erg pijnlijk zijn, zich ontmaskerd te voelen door de Volksunie inzake bevorderingen en benoemingen!

D O R T M U N D E R
Thierbrauhof 1
te Leuven
Alle zater- en z o n d a g e n
O p p e r Beieren o r k e s t .
S t e m m i n g • plezier.
Alle dagen, 's m i d d a g s en
's a v o n d s beste k e u k e n ,
niet d u u r .
Vanaf 's m o r g e n s
tot 's n a c h t s
k o u d buffet en koffie.
Bijzonder i n g e r i c h t voor
g r o e p s r e i z e n scholen e n z . . .
P a r k i n g voor h o n d e r d e n
a u t o b u s s e n en a u t o ' s .
Alles p r i m a v e r z o r g d
en g o e d k o o p .
D O R T M U N D E R
T h i e r b r a u h o f II
G r o e n p l a a t s 33 te A n t w e r p e n
p r i m a k o u d buffet.
Open d a g en n a c h t .
Zalen voor v e r g a d e r i n g e n ,
enz.
Van nu af Staf W o u t e r s
aan d e t a p k r a a t i .
DORT-BIERKELDER
O u d e M a r k t 22 L e u v e n .
Schoonste bierkelder
van het l a n d .

Niet v e r g e t e n d a t m e n in
d e d r i e l o k a l e n de e c h t e
Dortmunder Thierbrau
d r i n k t met de 2 H e r t j e s .

Aanbevolen
Huizen
HERBERGEN

Bezoek het « Vee. huis »
te St-A!VIANDS a d Schelde
Mosselen - Paling
Uitbater • Jan Brugmans
Geniet van de lekkere
koffie « De Olifant >
in het Vlaams Huis

« PETER BEN 3IT »
Franrijklei 8 Antwerpen
Op doorreis te Aalst bezoek het Vlaams Huis

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

OOST HOEK
Oosthoekstraat 17
KNOKKE - Tel 63.811

VLA4^ S HUIS
IJzerlaan 82 Tel ,0.51)50749

DIKSMUl'^E
Uitbater Leo Vreese
Feestzaal voor groepen
ELEC. APPAR.

Vermindering vr lezers VU
Huish. App. - Radio-T.V.bandopnemers
37.92.57 ELAGRO 38.74.68
De Damhouderstr 23. Ant.
BOUWEN - WONEN
De specialist der
standaarddeuren
J. L E E M A N S Deurne Z .
Van Havrelei 70 T 35.63.17
Agent : De Coene, Kortrijk
Plastic vloer en trapbedekkingen. Deliflex - Tapiflex
enz.
Inlichtingen :
Claessens-Cornells Schutstr. 18, Deurne T. 36.13.12
Voor uw modern interieur

EURO-DOMI
DORT THIERBRAUHOF III
langa a u t o s n e l w e g
Antwerpen-Aken, T e s s e n d e r l o .
D O R T T H I E R B R A U H O F IV
A u t o s n e l w e g Aalst,
Café-rest. (1000 pi.)
Ruime parkeergelegenheid

SCHUIMRUBBERMATRASSEN
met
Gebreveteerde
bedekkingslagen
RESSÜRTMATRASSEN
( B r e v e t • 529768)
met
Gebreveteerde
karkassen
( B r e v e t - 5127()7)

Kruidtuinlaan 6, Brussel
met Geschenken-kelder
Bouw-, ^eranderings- en
herstellingswerken
S E G E R S Adriaan
Steynstraat 187
Hoboken - TeL (03) 37.4381
BOEKEN - TIJDSCHR.

Voor al uw Vlaamse lektuur
EEN ADRES .
Boek- en dagbladhandel

Paul BEQUET
Nassaustraat 6 Antwerpen
HOTEL • RESTAURANT

Bezoek het Payotteniand
goede spijzen vindt U in
afspanning

« DE KROON »
CL.V.-Lombeek (054)32381
(( Vlaams Huis <> Knokke
Kamers - vol. pension gezellige sfeer
Vermindering v. groepen.
Elisabethl 105. Tel. 632.70
Vlaams Huis Breughel
de Smet de Naeyerlaan 141

BLANKENBERGE
Telefoon : (050)41637
Vol. Pension - 30 kamers
T E Z E L E (O. VL.)
GEWATTEERDE BEDSPREIEN
WOLLEN DEKENS
Tel.
(052) 44641 en 4464X
I n d i e n ü geen v e r k o p e r
in u w o m t r e k k e n t s t u u r
o n s een k a a r t j e en -we
z e n d e n U h e t a d r e s van
d « d i c b t s bijgelegen verk o p e r S t a r 2^1e.

UURWERK
Zwitserse uurwerken
bij meester ourwerkmaker

SLAETS
Dewinterstr. 11, Oudergem
T. 72.45.43. Terminus tr. 35
10 % kortinf v. leden V.ü.
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DE VOLKSUNIE

O

H

NS jongste kongres en de
uitgave door onze studiediensten van
een V.U.-tienjarenplan, tieeft ten
o^e'rVlbedè ilog eend h'et'bewijs IgeleTerd dat de Volksunie geen partij is
•an romantici, die in de wolken leven zoals onze tegenstanders ons .toch
BO graag afschilderen bij gebrek aan
ernstige argumentatie.

ET is anderzijds de Volksunie die als eerste partij de lagere
lonen in Vlaanderen — ten overstaan
van Wallonië — aan de kaak gesteld
heeft, iets wat de vakverenigingen
nooit aandurfden omdat zij wel wisten welke grote schuld zij zelf daaraan hadden.

Het realisme en de sociale instelling
van de Volksunie is trouwens niets
nieuws. Sinds haar ontstaan is het de
politiek geweest van de Volksunie

Het is de Volksunie die als eerste
partij het vraagstuk van de industrialisering van Vlaanderen gesteld
heeft als oplossing voor de chroni-

r\. LS oppositiepartij hebben
wij bij herhaling de huidige indekspolitiek van de regering aangeklaagd,
indekspolitiek die de lonen vervalst
en arbeiders, bedienden en ambtenaren benadeelt.
In de besluiten van onze jongste
kongressen, in ons tienjarenplan en
in ons verkiezingsprogram gaan wij
weer voorop in zake medebeheer voor
de arbeiders, in zake kontrole op de
holdings en in zake bepaalde nationalisaties.

PARTIJ
zich stelselmatig in de massa te verankeren, wortel te schieten in alle
maatschappelijke groepen.
Het is de Volksunie die als eerste
partij het groeiend pauperisme van
de boerenstand aangeklaagd heeft, op
een ogenblik dat geen enkele partij
zich aan de landbouw wat gelegen
liet en de boeren zelf nog de weg
n a a r georganiseerd syndikaal verzet
niet gevonden hadden.

sche werkloosheid en voor de bestendige pendelarbeid.
Het is de Volksunie die als eerste
partij in ons land het beginsel van
de regionale ekonomie n a a r voor gebracht heeft. Het is de Volksunie die
als eerste partij de gesel van de
Vlaamse pendelarbeid aangeklaagd
heeft en die dit stelselmatig is blijven
aanklagen
als het
voornaamste
vraagstuk van de Vlaamse arbeiders.

H
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De eis van eenzelfde basispensioen
en van gelijke
kindervergoedingen van boeren en zelfstandigen met
de loontrekkenden heeft onze partij
het eerst gesteld. Wij hebben het sociaal probleem ontdaan
van
zijn
klassemystiek en voor het eerst de
bevolkingsgroepen bekeken volgens
h u n huidig inkomen Wij hebben het
eerst gezien dat boeren en kleine
middenstanders evenzeer een sociale
wetgeving nodig hadden als arbeiders, bedienden en ambtenaren.

H

Ook onder de voorbije zittijd van
het parlement hebben wij deze sociale vraagstukken voortdurend
in
het parlement, in ons blad, op onze
vergaderingen en in onze propaganda
naar voor gebracht.

AMERIKAANSE STOCK
Vlasmarkt 16 Gent.
Hopland 51 Antwerpen,
Legerartikelen - Kampinggereedschap - Regenartikelen - Botten enz. enz.
Het huis met de grootste keus en
de laagste prijzen.

CwlAAetc

T LAAMS en sociaal.
De twee begrippen zijn moeilijk te
scheiden.

Het is bij de basis dat onze taak
ligt en onze kracht.

ET is een feit dat, door te
blijven hameren op al deze sociale
vraagstukken, deze problemen in
steeds ruimere kringen de aandacht
zijn gaan gaande houden en dat de
kleurpartijen verplicht werden er
eveneens aandacht aan te besteden of
althans voor te wenden er aandacht
aan te besteden. Ook dit laatste was
echter winst omdat op die wijze de
belangstelling ervoor toch weer in
ruimere bevolkingslagen groeide.

Wij denken ook aan de vele bedienden in de gemeentelijke diensten
van de Brusselse agglomeratie en
aan de ambtenaren in de s t a a t s diensten. Een versterkte Vlaamse Beweging zal de franstalige landstop
aantasten, haar zelfzekerheid
en
h a a r macht verminderen en deze
jonge Vlaamse krachten meer vrijheid geven, de demokratie een levend
begrip maken voor hen en h e r meer
mogelijkheden schenken voor de uit-

De Volksunie blijft een sociaal vooruitstrevende partij, sociaal vooruitstrevende partij zowel voor de kleine
boeren en zelfstandigen, als voor de
loon- en weddetrekkenden.

De top in België is praktisch voor
100 t.h. Frans, de basis is voor 58 t.h.
(bij de jeugd voor 64 t.h.) Nederlands.

ET is de Volksunie die de
myte van de kleine middenstand als
« bezittende klasse » gebroken heeft.
Wij hebben op de kloof gewezen die
gaapt tussen grote zaken en eenvoudige zelfstandigen, van wie bij velen
het inkomen lager ligt dan bij een
gespecialiseerd arbeider.

T E L E
Vlaamsgezlnde
krachten liggen nog gebonden aan
de franstalige top. Wij denken aan
de vele ingenieurs en bedienden in
het bedrijfsleven
in
Vlaanderen,
waar de top nog Frans is. Zij kunnen, op gevaar van broodroof, niet
uitkomen voor hun Vlaamsgezlnde
ideeën. Een grotere sociale en ekonomische demokratie moet die k r a c h ten voor een positieve Vlaamse Beweging vrij maken.

Elke sociaal vooruitstrevende politiek verzwakt de top en versterkt de
basis. Reaktionaire of konservatieve
vlaamsgezinden dienen de Vlaamse
Beweging niet, maar versterken de
franstalige top. De Vlaamse Beweging
moet sociaal vooruitstrevend zijn wil
ze een toekomst hebben, wil ze voor
ons volk ooit een eigen politieke
struktuur, het federalisme, afdwingen.
Het is de enige weg die wij kunnen
gaan.
Het is de enige weg die de Volksunie
ooit gegaan is.
Het is de enige weg die de Volksunie
ooit zal gaan.

Stnjdkaaften
Stuur ons, onder gesloten omslag,
een bankbriefje van 20 fr
(Volksunie, M. Lemonnterlaan 82, Brussel
1), of stort 20 fr op ome postrekening, n" 1476.97. Volksunie, Brussel,
en ü ontvangt
24 prachtige Vlaamse strijdkaarten, In 2-kleurendruk.
Met het oog op de komende harde
strijd : voor uw briefwisseling, f eestwensen, enz., gebruik
uitsluitend
Vlaamse
strijdkaartenl

bouw van de eigen persoonlijkheid,
verlost als ^e zouden zijn van een
ondemokratische druk.

XJ E vooruitgang van de
Vlaamse Beweging betekent sociale
vooruitgang, betekent meer demokratie.
Sociale vooruitgang betekent
meer mogelijkheden voor de Vlaamse
Beweging, door verhoogde vrijheid en
verhoogde kansen op ontwikkeling.
Daarom dat de Volksunie is :
Vlaams en sociaal, onwrikbaar verbonden.
De Volksunie betekent de synthese
van de Vlaamse en de sociale ontvoogding, vooruitgang en opmars.
Daarom dat de Volksunie zo sterk
mogelijk uit de stembus moet komen
op 23 mei.

KOOP By ONZE AOeTEERDERS
GEBOREN
onder de

STIER.,

Interfonie

Geluidsver^terking in de perfektie voor
«alen • reklamewagens - kerken
huisamers enz...
Wendt IJ in rertrouwen tot :
ELECTRO AKOUSTIER

Df GELUIDSBRON"
Lange Leemstraat, 7 a
ANTWERPEN • TeL : 33.04.95.
.Sadio - T.y. draagbare radiotoestellen
platendraaiers. Wij vertegenwoordigen
enkel merken van de hoogste hoedanigheid — Bandopnemers vanaf 2.250 F
tot 117.000 F.
Op vertoon van deze aankondiging geniet
V speciale voorwaarden.

n

KANS...

NATIONALE
LOTERIJ

