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REUSACHTIGE OPKOMST TE ANTWERPEN 
VOOR VOLKSVERGADERING EN OPTOCHT 
Een mensenzee in de zaal Majestic, een begeesterende en indrukwekkende 
triotnfbetogmg vorige zondag te Antwerpen .' Een manifestatie waarvan de « on
bevooroordeelde » buitenstaanders zegden dat ze puik was en dat ze zeer goed 
de weergave was van de groei van de Vlaanis-nationale parti]. Zeggen dat de 
Majestic te klein was, zal wel overbodig zijn • honderden konden zelfs de zaal 
niet meer binnen, maar zijn nadien des te geestdriftiger opgestapt doorheen de 
stad tn een lange, dichte stoet, achter de tientallen vaandels van afdelingen en 
arrondissementen uit geheel Vlaanderen. «De Volksunie, de winnende ploeg » 
lazen wij op autokars die ergens uit West-Vlaanderen kwamen. En inderdaad 
aan de mensenmassa die zondagvoormiddag op de been werd gebracht, kon 
men het zo aflezen dat hier een grote overwinning werd gevierd. Het was ver 
leden zondag een triomfdag, waar velen sinds lange jaren op gehoopt hebben. 

De volksvergadering werd geopend 
door het Antwerps thebaans kwartet 
en met de herdenking van allen die 
gestreden hebben voor Vlaanderen en 
ons tijdens het voorbije jaar ontvielen 
of wier verscheiden (zoals dat van 
Bruno De Winter) in het geheugen 
blijft. 

De intrede van de verkozenen en 
de partij-mandatarissen, onmiddel
lijk daarop, verwekte een onbeschrij
felijke geestdrift, trouwens onder
streept door het optreden van de 
V.U.M.-muziekkapel in de zaal zelf. 

Als eerste spreker kwam dan Rudl 
van der Paal, nationaal organisatie-
leider en provinciaal voorzitter aan 
het woord. 

Rudl Van der Paal hield een schit
terende redevoering, beurtelings gees
tig, spiritueel scherp, raak en heke
lend Andeizijds ook juist tiperend 
en gevend « wat des konings is ». 

« Méér dan ooit deijken wij vandaag 
aan die vreselijke 11 juh 1962, dag, 
waarop het Belgische parlement onze 
nederlaag van Hertoginnedal goed
keurde ! 

Nog geen twee jaar later zien wij 
diezelfde regeringspartijen bijna ten 
onder gaan aan innerlijke verwar
ring door de grote nederlaag, die zij 
geleden hebben. 

De afstraffing van de socialisten 
doet ons bijzonder groot genoegen. 
De wijze, waarop zij smds twintig 

jaar de Vlaamse problematiek trach
ten te koppelen aan de koUaboratie, 
de wijze waarop zij het Vlaamse 
vraagstuk trachten te ridiculiseren, 
en dit bij iedere gelegenheid, verdien
de een verpletterend antwoord. En 
dat antwoord werd gegeven door 
ruim 346.000 Vlaamse kiezers in 17 
Vlaamse arrondissementen ! 

Maar er is misschien nog hoop voor 
de socialisten. De Vlaamse Demokra-
ten van Brussel kunnen de uiterst 
linkse vleugel van de B.S.P. gaan ver
sterken Dan zijn wij er voor goed 
van af, want bij ons komen ze niet 
meer binnen 

Er is voor de Vlaamse Demokraten 
misschien nog wel een andere kans : 
de oprichting van een reisbureau voor 
geleide bezoeken aan al die paradij
zen achter het IJzeren Gordijn, want 
het lijfblad van de Demokraten, Het 
Pennoen, maakt daar geregeld publi
citeit voor ! Ik ben eens op bezoek ge
weest in de kommunistische paradij
zen van Oost-Europa. En de Demo
kraten hebben gelijk : daar zijn geen 
fascisten ! daar zijn geen financiers 
en bankiers ' daar zijn geen grond-
spekulanten ' daar zijn geen midden
standsproblemen ! Er zijn daar geen 
misbruiken ! Om de eenvoudige re

den, dat daar helemaal niets is, om
dat men daar elk privé-initiatief ka
potgemaakt heeft. Men vindt in al die 
paradijzen een eindeloze eentonig
heid, een échte zwaarmoedigheid, en 
een ongebreideld snakken naar vrij
heid en naar welstand ! 

Ter gelegenheid van de Rerum No-
varumbetoging te Antwerpen heeft 
zich een betekenisvol incident voor
gedaan. Men weigerde Hugo Schiltz 
de toegang tot de tribune. Omdat hij 
een Volksuniemandataris is. 

Goed ! nu weten wij waaraan en 
waaraf ! Wij weten nu dat de Rerum 
Novarum-manifestatie een zuivere 
C.V.P.-betoging is, zoals de 1-Meibe-
togingen zuiver socialistische mani
festaties zijn. En wij trekken daaruit 
de conclusies : geen enkele medewer-i 
king méér aan die Rerum-Novarum-
betogingen, en aan de ouders vragen 
wij, hun kinderen verbod op te leg
gen om nog mee met hun scholen en 
kolleges op te stappen ! Het argU"< 
ment, dat men kan gebruiken is een
voudig : kinderen moeten niet aaa 
politiek doen ! 

Verder richten wij hier een na 
drukkelijke en laatste verwittiging 
aan de Belgische Radio en Televisie : 

(vervolg op blz 8) 



2 Ue VOLKSUNIE 

AUTOSTRADE 

Geachte redaktie, 

Haitelijke gelukwensen met uw 
schone overwinning WiJ hopen op 
een schitterende vertegenwoordu 
ging m het parlement, want die is 
er nodxg Hc ben er van overtuigd 
da t de Volksunie op velerlei gebied 
een ^unu lans kan zijn tot het ver
wezenlijken van bepaalde zaken 
Is het niet, nadat vowal de Volks
unie met haar propaganda rond d^ 
E . drie begon, dat er een b ' t^ i i 
werd gemaakt met de verwezm jk-
ing ervan, Z13 het ook met vertra-
gmg en met een formule die onze 
goedlceuring met kan wegdragen ? 
Dagelijks moet ik over de beruchte 
autostrade van Antwerpen naar 
Brussel rijden Velen zijn m mi]n 
geval en vervloeken die ellendige 
weg Ik ben « T ^ n overtuigd dat -
als de V U ook hier de trom ro»rt -
er spoedig schot m deze zaak zal 
komen. 

D F • Antwerpen 

PROFICIAT 

Waarde Volksunie, 

Het valt me vrij moeilijk onder 
woorden te brengen wat ik verle
den zondag voelde toen het zeer 
duidelijk bleek dat de regeiings 
part jen (rood = geel en geel = 
rood ) een fikse slag van de « kies-
h a m e r » gekregen hadden Met 
vieugde vernam ik dat onze VU 
prakt sch overal haar zetelaantal 
verdubbelde 

Maar ook de franskiljonse- en 
blauwselventen wonnen een impo
sant aantal stemmen bij Ach ja, 
de slordige sommen die ze ei te 
genaan gegooid hebben en de vitri 
ooldemagogie die ze pleegden sa
men met het feit dat zp oppositie 
gevoerd hadden is daar wel door 
s'aggevend voor ' Dat de C V P nu 
met atkome met haai klassieke 
dooddoener . « t is de schuld van 
de Volksunie _ » Het is een groot 

deel van haar konseivat eve 'vleu
gel ( die reeds lang met de blauwe 
fliitte) die een drastische zwen
king uitvoerde ' ' ' 

Ik stel er ten Z'-erste pnjs op 
mijn voldoening en g noeg^n ovei 
de behaalde ovet-wmning ait te 
spreken langs ons partijblad om 

Proficiat en dank aan alle noes
te werkers en bewerkers van de 
zege ( partijbestuur kaderleden, 
kandidaten, plakkers, kalkers, poU 
tenpakkers en «tutti quanti» En 
een kranige werklust voor de 
jueuwverkozenen ; de « verse » 
zwartgele broed "rs die de rusting 
voor de nieuwe s tn jd aangorden 

J P.G. - Houwaart 

DAGBLAD 

Waarde Redaktie, 
Om te beginnen dank ik ook U om 
tiet grote aandeel dat U hebt m ds 
schone overwirming van zondag. 

En dan heb ik reeds het knel
punt aangeraakt waarover ik he t 
hier wou hebben 

Jarenlang reeds lees ik «Gazet 
van Antwerpen» en het moet ge
zegd dat ik haar s tandpunten over 
de Vlaamse zaak dikwiils moest 
bijtreden Na de laatste weken ech
ter kan ik dat niet meer, daar de 
houding dan bepaald tegen de VU. 
was gericht Nu ben ik wel ver
plicht de « Gazet» deze week af te 
zeggen, maar dan zitten wij van nu 
af ook zonder blad 

Nu meen ik, en na zondag 
meer dan ooit dat er n oplossing 
moet gevonden worden om op een 
of andere wijze n volledig Vlaams-
Nationaal dagblad uit te gevei 
Dat dit n giote moeilijkheid is 
daarvan ben ik overtuigd, maar 
ook dat er reeds grotere klippen 
werden omzeild In ieder geval is 
het broodnodig en zou het zeker 
opbrengen (de kracht van de VU 
zou er aanzienlijk door vergroten) 
Lagt hier geen taak (misschien 
overschakeling van week- naar 
dagblad) voor de Vo ksunie' ' Ik 
denk dat geldgebrek hier zeker 
geen onoverkcanehjke hinderpaal 
is. Er moet geld gpnoeg kunnen 
gevonden worden om n fonds 
hiervoor op te richten En de op
lage van n goed en voU'-dig 

Vlaams blad moet meermalen de
ze van sommige andere bladen 
kunnen o\eitrefien 

C P - Elaegem, 

UIT NEDERLAND 

Waaide stamgenoten. 
Als oud-aktivist moet ik het be

stuur van de VU alsook de lei
ding en de medewei kers van het 
weekblad warm gelukwenseii met 
het behaalde schitteiend su^cses 
bij de verkiezingen 

Maandagavond hooide ik bij ra
dio Biussel (Nederlands) het over
zicht van de Hollandse ochtend
en avondbladen dooi Kees Mid
delhof Dus nog vooidat de uitsla
gen behoorlijk bekend waren 1 Het 
was uiterst teleurstellend alles 
vooi ingenomen oordelpn onzin en 
Belgische laster Vooral in het Al
gemeen Handelsblad (liberaal) 
van Amsterdam, juist tegen de 
VU Ik heb dat blad dan ook met 
nadruk gewezen op het grievende 
van zulk geschrijf, tegen de enige 
partij die de algemeen Nederland
se stambeUngen tegen de frans-
gezmde koalitie verdedigt die van 
België een leefbaar en modern 
land wu helpen maken m het Eu
ropa van morgen, enz 

Mag ik U in overweging geven 
aan zoveel mogelijk Hollandse 
kranten een exemplaar van « De 
Volksunie » te zenden de radio-
omroepen niet te vergeten ' Indicn 
U dat te moeilijk valt, kunt U mij 
een pakket kranten zenden die ik 
wil bezorgen E!r moet absoluut 
wat gebeuren om hier de berg van 
vooroordelen weg te nemen ' 

Zelf ontvang ik Uw blad van 
een Vlaamse vriend, die ik ook 
mijn spaarcenten bezorgd had 
voor het verkiezingsfonds Want 
ik kon van hieruit geen geld naar 
België gireren en heb het adre» 
niet van Uw penningmeester 
Wilt U dit laatste eens m « De 
Volksunie » vermelden, met het 
oog op de belangstellenden in he t 
bui tenland ' 

Zelf zal Ik dan dadelijk het be
drag opstuien voor een eigen 
abonnement met ingang van 1 
juni Ook kan ik dan direkt mijn 
spaargeld opsturen b v bij een 

mogelijke kamerontb nding of 
voor andere steun 

Ik hoop dat U de medewerking 
uit het buitenland wilt vergemak
kelijken, want alle hulp is er no
dig om de leaze < Vlaandei n 
eerst » te verwezenlijken Daar 
vooi ho°l t men het met op alle 
ondel delen van het VU-piogram-
ma eens te zijn Maar ik wU doen 
wat ik nog kan vooi ons ideaal 

H U B - Amerongen (Nederland) 
Redaktie : Stortingen uit het 

buitenland knrnien gebrnren op 
het adres van de Volksunie, hoofd-
sekretariaat, M. LeaatamierJaan 82 
Brussel I Postrek 14 76 97 van De 
Volksnnie. 

A.E.F. 

Op zaterdag 12 j um 1965 houdt 
het Aktiecentrum voor Europees 
federalisme zijn vierde nationaal 
kongres in het hotel Atlanta te 
Bi ussel 

Het Aktiecentrum voor Eurc^jees 
Federalisme brengt zijn kaderle
den samen en al die vrienden die 
het belang mzien van overleg en 
studie van open dialoog en men
selijk kontakt, om gezamenlijk, op 
onbevangen wijze, een perspectief 
te ontwerpen dat enerzijds de gro
tere eenheid dient, en anderzijds 
de ruimere verscheidenheid eerbie
digt Verschillende vooraanstaan
de sprekers zullen het woord voe
ren 

FRANS-
VUANDERENFILM 

De Korcrijkse Foto- en Smal-
filmgioep « Kultura » doet langs 
deze weg een oproep aan een per
soon, al dan niet op hoogtp van 
lilmtechniek, zich « vrijwillig » 
aan te melden, om een geplande 
film over « Frans Vlaanderen » 
te helpen realiseren 

Hoofdzaak is dat de belangstel
lende over een eigen wagen be
schikt om de aniatpurfilmploeg te 
helpen bij allerlei licht en aange
naam werk Onze groepering is 
een v z w De medewerker zal Ije-

gnjp>en dat dit werk vooi hem 
geen financiële vooi delen zal op
leveren De belangstellende mag 
zijn gezin op filmtocht mede ne
men Het filmwerk zal enkel de 
zondag geschieden Het scemrio is 
klaar de opnamen zijn reeds in. 
eerste fase Het reisdistiict en 
operat egebied ligt tuss=n Pope-
imge - Steenvoorde - Kassei - St. 
Omer - Dumkerke 

Aanmelden biJ sekretaus Emiel 
Delrue Filips van den Elzaslaan 
35, Kortrijk Tel • 056 25T72. 

Een biutenkansje om deze zomer 
1965 een heei-hjke tocht doorheen 
het « Oude Graafschap Vlaande
ren » te maken. 

DE BEDRIEGERS 

BEDROGEN 

Waarde redaktie 

De BSP wordt de sterkste par
t i j ' Inderdaad dat was het doe! 
en het was toch zo goed voorbe
reid, want men had er wel voor 
gezorgd dat het socialistisch d e ö 
van het verkiezingsprogramma 
verwezenlijkt was terwijl men vri j
willig een aanta l van de voorstel, 
len der CVP — die nochtans door 
de BSP m de regeringsverltLaring 
waren aanvaard — had tegenge. 
werkt, en hoe ' o a de kulturele 
autwionaie en de oorlogsschade 
aan de ten onrechte vervolgden 
(verkeerd genoemd « kleme mci-
vieken ») De CVP met h a a r ge-
kende politieke naïviteit — cfr de 
katholieke ministers van justit ie, 
die na de bevrijding him eigen 
geloofsgenoten lieten n e r k n a l l e n , 
met als rekordnouder Struye — 
had zich weer m de hoek laten 
maneuvreren Gelukkig kwam 
bocmtje ditmaal wel om zijn loont
je ook bij de Vlaamse Demokra-
teni 

F C . Moerbeke-Waaa. 

Be redaktie draagt ree» verant-
woordeiijbheid voor de inhoud der 
gepubliceerde lesersbrieyeB. Ze be-
houdt n c h het recht van keox* 
en inkortang; voor Over de i n e r s -
rubriek wordt ceen briefwisseling 
jfevoerd. 

Ik 
ben 

uilgeslapen 
w a n l . . . 

MATTHIEU 'S 
TURNHOUTSEBAAN 102 
Bijhulzen Antwerpen 

B E D D E N B E D R I J F 
BORGERHOUT - TEl 35.17 83 
Dlepestr 84-86 Tel 31 01 18 
Begilnenstr 39 41 Tel- 33 47 24 

Deurne Callfortlel 60 Tel 36 25 22 

LET WEI, 
ALLE ADVERTENTIES VOOR 
« DE VOLKSUNIE » dienen toe
gestuurd aan onze 
PUBLICITEITSDIENST • 

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

Alleen de zoekertjes gaan naar 
het hoofdsekretanaat : 

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

WENÏÏLPOORTEN 
In hout, staal, alumlninm 
of plastiek. 
Standaarduitvoering ot 
naar gewenst model 
Systemen aangepast aan de 
aard van het bouwwerk. 

Hand of elektrisehe bedlening. 

ZONHOVEN • TEL 132 31 
NS i. ZOHEN PVBA 

Vertegenwoordiger voor Antwerpen (Stad en provincie) 
L. Vandevelde, St Damiaanstr 17. Wommelgem - T 03-53 67.27 

W I M MAES 

bericht aan zijn geacht klienteel, zijn vrienden en kennissen 

zijn adreswijziging vanaf 1 juni 1965 : 

DIANALAAN, 10, BERCHEM - Antwerpen. - Tel,: (03) 39.69.34. 

— s teeds ve rde r ter beschikking- voor alle d iens ten 

— Met oprech te dank aan alle Vlamingen die hem 
als hun ve r^eke r ingsbemidde laa r a a n v a a r d heb
ben ; het v e r t r o u w e n z^il ve rde r verd iend w o r d e n 
door s teeds g roe iende d iens tvaa rd ighe id . 

— Stelt zijn k a n d i d a t u u r bij al le Vlamingen in de 
prov inc iën A n t w e i p e n , B r a b a n t en Oost-Vlaan
de ren voor alle v e i z e k e r i n g s v o i m e n : Brand -
Leven - Persoonl i jke - Famfl ia le - Auto - We t -
Burg. Aansprake l i jkhe id . 

— Komt op het eers te verzoek voor : 
O v e r n a m e van bes t aande verzeker ingspo l i s sen . 
N i e u w e zaken bij huwel i jk , opr ich ten zaak, enz . 

Gfole Ve . 
GLAZEN en MONWREM. 
Gral i ï voor veneUrden. 
Herstel ngen I I e gen WCT'IIIJ S 

Walter ROLAND 
—• Gediplomeerd Opt eker • " 
Kerlwtfdftt, 58 — Antwerpen 
(L i t • u b op hel hu inummer 'J 

Ttlefoon 35 86 h2 

1 0 % lort ng op ve tOon dtJtf. 

HERMES 
SCH^eL 54 Zu id l aan 

209-211 M. L e m o n n i e r l a a n 
Tel . 11.00.33. 
Brussel . 

• 
VOLLEDIGE 
SEKRETARIAAT-
KURSUS IN 2 JAAR. 

S teno- en 
dak ty logra f ie 
in vier t a l en . 
Boekhouden . 
Sociale we tgev ing . 
Moderne t a l en . 
H a n d e l s -
c o r r e s p o n d e n t i e . 

• 
Dag- en avondlessen . 

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

Beter en voordel iger . 
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EEN RODE EZEL VAN BURIDAN 

De verkiezingen hebben de Belgische politieke arena door elkaar gegooid. In het 

onderstaande geval kunnen we «in het Belgisch » misschien beter spreken van 

de Belgische menagerie. Het Vlaamse leeuwenheir dat gevoelig versterkt is, om 

het hoofd te bieden aan de Waals-Brusselse arrogantie, heeft een onverwachte 

helper gekregen. Na zich jarenlang mee te goed gedaan te hebben aan de staats

ruif — sektie Waalse kant — geeft Jos Van Eynde in zijn Volksgazet plots blij

ken van Vlaamse strijdlust. 

Hij heft een waarschuwende poot 
omhoog en onder een vette titel 
« opgelet » verwittigt hij de Waals-
Brusaelse P W en CVP dat er sedert 
zondag 23 mei geen Vlaming minder 
is in België. De titel klinkt goed. De 
lading die hij dekt is het minder. 
Sommige hoogtepunten in dit proza 
deden ons denken aan een Van Eyn
de, die als een corridastier klaar 
s taat om los te stormen op de Wa
len en Brusselaars die met het blau
we PVV-doek zwaaien. Zijn laagte-
punten echter doen hem, in het 
kaxier van de klassieke dierenverge
lijkingen, eerder terecht komen bij 
de gekende ezel van Buridan. Die 
stierf van honger tussen twee hooi-
schelven omdat hij niet wist te kie
zen. 

Het kopstuk van de Vlaamse B l ^ 
biedt ons dergelijk schouwspel. 

In Gazet van Antwerpen van 2 ju
ni ontdekt men de reden van die 
Vlaamse bevlieging : « De ondervoor
zitter van de BSP is in een ietwat 
ongewone fase van strijdbare 
Vlaam^sgezindheid getreden. 

De kwetsbaarheid van zijn partij 
langs de kant van de Volksunie 
speelt misschien daarbij een rol ». 
Iets wat « Vooruit » trouwens ook 
toegaf vorige week. Het geheel van 
Jos' bevlieging doet ons teveel denken 
aan dat Vlaamse burgermannetje in 
een café, dat moegetergd door een 
opdringerige Waal, zijn jas uitschoot 
en onder geroep « Houdt me tegen 
of ik sla hem een ongeluk » en - toen 
niemand aan de tapkast reageerde -
bang piepte « Wat is 't, houden ze 
me hier niet tegen? ». Een snufje 
stoute taal en een dosis kalmering 
dat is inderdaad het schema van Jos' 
Vlaamse strijdrede. 

Aan Struye de Brusselse CVP-er 
en zijn Waals-Brusselse CVP en P W 
geestesgenoten zegt Van Eynde : 

«Als wij eens begonnen aan de h. 
Struye te zeggen dat het akkoord van 
de Rondetafel NIET MEER BESTAAT 
zodra er iets aan gewijzigd wordt... 
zou dit dan zijn luchthartigheid niet 
gedeeltelijk doen verdwijnen ? 

Voorzeker, de socialisten en de 
C.V.P.-ers hebben er zich toe verbonden 
het in toepassing te brengen, afgezien 
van het feit of zij in de regering zit
ten of in de oppositie. 

Doch wals het is, niet waar'. Zoals 
het een geheel vormt. Met de diverse 
waarborgen die zowel de Vlamingen 
als de Walen er, in gemeenschappelijk 
overleg en met wederzijdse toegevin
gen, in hadden vastgelegd. Neemt men 
er één deel van weg, dan valt alles in 
duigen en is niemand meer gebonden. 

Wie een beetje langer en dieper wil 
nadenken, zal spoedig tot de conclusie 
komen dat daarom IN BELGIË GEEN 
ENKELE VLAMING MINDER IS ». 

Maar de kern van de houding van 
Van ^ynde blijft ongewijzigd. 

De Waalse en Brusselse BSP-broe-
ders lïweten niet ongerust worden. 

Jos Van Eynde en zijn Vlaamse 
BSP-mede-profiteurs van de Belgi
sche staatskaas zullen « gematigd » 
blijven. De ene dienst is de andere 
waard : 

« Het Vlaamse deel van de bevolking 
maakt de meerderheid uit. Wij gaan 
niemand nodeloos doen schrikken door 
er ook op te wijzen dat het zelfs over 
de meerderheid beschikt in de Kamers. 
Daarvoor zijn wij te gematigd en we
ten de anderen te goed dat wij, omwil
le van de vrede in het land, tot con
cessies bereid zijn, ook al zal men ons 
dit van Vlaams-extremistische zijde erg 
kwalijk nemen. 

Wij weten dat een aantal van de 
overdreven reacties die men in het 
Brusselse kon waarnemen, het gevolg 
zijn van Vlaamse onhandigheden, 
waaraan wij trouwes niet hebben deel
genomen, zoals de beruchte « marsen », 
die een zich langzaam verbeterend kli
maat grondig bedierven ». 

Ziezo. Dit is in twee teksten duide
lijk aangetoond welke draagwijdte 
die ( Vlaamse strijdvaardigheid » van 
Jos Van Eynde inhoudt. 

Hij blijft lonken naar de Vlaamse 
CVP, hij moet aan de BSP-kiezers, 
die sinds zondag steeds talrijker naar 
de Volksunie overkomen, tonen dat 
het met de BSP ook wel gaat. Daar
om die aanval op Struye en de Brus
selse PW-e r s , daarom het zingen op 
zijn manier « Waarom, waarom ik 
Vlaming ben ». 

Maar de andere zin van het lied 
« Waarom ik voor geen vreemden 
buig » schijnt hij nog steeds niet te 
kennen. Zijn Vlaamse-rode vlag dekt 
een viezige lading. Of liever de la
ding is ongewijzigd gebleven. 

Hij blijft voorstander van de be
ruchte grondwetsherziening, het ve
torecht van Walen en Brusselaars in 
Vlaamse aangelegenheden. 

De Vlaamse Socialistische intellek-
tuelen van het Vermeylenfonds wa
ren nochtans formeel om die af te 
keuren. Zij waren het die met hun 
potloodspits op het Volksuniebollet
je de Vlaamse flank van de BSP-

ezei al flink onthaard hebben. Dat is 
pijnlijk aangekomen, maar « die m-
tellektuele luizen kunnen desnoods 
nog genekt worden » zal Jos zeggen. 
Bedenkelijker worden verschijnselen 
als te Antwerpen en m 't Waasland 
waar hele groepen dokwerkers zeg
den voor de Volksunie te stemmen. 
De cijfers van het Waasland liegen 
er niet om. Wij denken dat Jos zijn 
remedie niet meer pakt : het woord 
Vlaming boven een artikel kletsen en 
met wat rode verf bijwerken. 

Ook de dokwerkers zien in dat het 
« Een Waal = drie Vlamingen » van 
de nieuwe grondwet indruist tegen 
het oud « Een man, een stem •». 

En daar hebben ze indertijd hard 
voor gevochten. Jos doe niet als die 
ezel van Buridan, ga niet liggen 
doodgaan tussen de Vlaamse en de 
Waalse hooischelf. Wordt nu eens 
echt socialist. IJver mee voor de vol
ledige ontvoogding van de «sociëteit» 
of gemeenschap, ook de V'aamse 
volksgemeenschap Durf federalist 
zijn; zoals de Waalse BSP en het so
cialisme overal ter wereld. Het zal 
uw bloedarmoedige partij terug wat 
meer rode blos geven in Vlaanderen. 
Want nu krijgen in de meiregen uw 
affichen « het socialisme de toe
komst » in Vlaanderen dezelfde lach
wekkende triestheid als de «endsieg»-
plakkaten van Herr Goebbels in de 
puinen van Berlijn in mei 1945. 

Walter Luyten. 

VROEGER EN NU: de vlaams - nationalisten in de l(amer 
PROVINCIE 

A. PERCENTAGES. 

1919 1921 1925 1929 1932 1936 1939 1949 

ANTWERPEN 6,00 6,21 8.16 11,99 6,82 9,14 13,56 
BRABANT 2,66 3,31 3,40 4,59 3.99 5,58 5,56 
WEST-YLAANDEREN 6,01 8,86 9,93 12,18 12,30 16,02 16,36 
OOST-VLAANDEREN WJi l 3,91 5,59 10,42 11,43 12,94 14,06 
LIMBURG 1 1 ^ 9 ^ 6,51 16,44 16,74 24,29 24,45 

4,41 

PROVINCIE 

B. ZETELS. 

1919 1921 1925 1929 1932 1936 1939 1949 

ANTWERPEN 
BRABANT 
WEST-VUANDEREN 
OOST-VLAANDEREN 
LIMBURG 

TOTAAL 

1 
1 
2 

2 
1 
2 
1 

3 
1 
3 
3 
1 

TT 

1 
1 
2 
3 

3 
2 
4 
4 
3 

4 
2 
4 
4 
3 

1954 1958 

1954 1958 

1961 

1961 

1965 

4,64 
1.57 
2,68 
3,50 
6.96 

3,94 
1.42 
2,43 
3,96 
3,64 

7,32 
2.38 
3.90 
7,19 
5.29 

13,08 
3,69 

1168 
12,89 
8,82 

1965 

2 
1 
_ 

2 

4 
1 
3 
4 

12 



DE VOLKSUNIE 

ePeRNOTEN 

open brief 
aan « Den Tuur » 

gevallen onder 't zwaard van Damas. 

Wij zijn een joviaal volk dat met zijn groten familiaal 
omgaal. Zu familiaal dat het grote er snel afgaat. Wij hadden 
eertijds een prinselijke regent, die spoedig algemeen «De Charel» 
•werd. Wij versleten zopas een eerste-minister, die zich in 
gedwongen retraite kan gaan bezinnen of het feit in de volks
mond « Den Theo » te heten, wel inderdaad een kenmerk van 
reusnchtige populariteit is. 

Bij de mindere, maar lustige goden van de Belgische politiek, 
verdwijnt door een gekke wenteling van het wiel van de fortuin 
« Den Tuur ». Hij is gevallen onder 't zwaard van Damocles, het 
ongenadige kiezerskorps. Onze lezers, die de politiek niet van 
al te dichtbij volgen, kennen « den Tuur » misschien niet. Er 
zijn in ons land veel Turen en Tuurkens, maar « Den Tuur » 
zal in de politieke geschiedenis blijven Arthuur De Sweemer, 
nu gebuisd Gents B.S.P.-praatbarakker, jarenlang de erkende 
hofnar van de Wetstraat. 

Tuur was een van die niet te snuggere partijeksemplaren 
die, door lang genoeg wachten, langs de BSP-partijhiérarchie 
opklimmen naar het beloofde land van de Wetstraat. Zogezegde 
heldendaden tijdens de oorlog hielpen Tuurs ster wat sneller te 
doen klimmen aan de politieke hemel. Schitteren deed hij er 
niet, vonken en bokken schieten wel. Om in de geschiedenis 
naam te maken moet men Augustus heten. Nero of Cahgula. . 
Geniaal zijn, wreed ot gek. Van het eerste had hij niets. Van het 
tweede wel. Hij was onder de Vlaamse BSP-ers de meest rabiate 
incivieken - papenvreter van de laatste jaren. Als zijn vtront-
schuldigmg kan misschien ingeroepen dat gewoonte tweede 
natuur wordt en dat het vat maar kan geven wat het inhoudt. 
Want slim was Tuur niet. Dat zou niet zo erg opgevallen zijn 
tussen vele andere gearriveerde, even on-slimme BSP-broeders, 
als Tuur het verstand had gehad te zwijgen en te knikken naar 
de bevelen van zijn kamerbonzen Wat aan de'Gentse'tapkasten 
en in de patriottische lokalen als uitspraken van de « koamer-
here » klakkeloos werd aanvaard, werd in de Kamer een bron 
van jolijt voor de meer snuggere kamerheren. 

Tuur orakelde graag aan de hand van historische of klas
sieke vergelijkingen, maar miste juist de afwerking om te doen 
geloven dat hij « ne slimmen » was. Door de belachelijkheid 
naar de onsterfelijkheid, is ook een middel om geschiedenis te 
maken. 

üe parlementair die in plaats van droge politieke memoires, 
ooit eens een bloemlezing anekdoten uit de parlementaire 

'geschiedenis samenleest, zal bi) Tuurs' bokkesprongen veel 
inspiratie vinden. 

Zijn meest bekende is die over 't zwaard van Damocles. 
Hierover had Tuur v.el eens een klassiek klokje horen klinken, 
maar de klepel wist hij niet hangen. Bil een debat onder de 
homogene CVP-regering in de jaren vijltig, wilde Tuur eens 
bli|k geven van zijn intellektuele bagage Bij een rede van eerste-
nünister Van Houtte riep Tuur uit « L w uren zijn geteld. Het 
zwnard van Damas hangt boven uw hoofd ». Zonder verpinken 
antwoordde de eerste-minister « Gij bedoelt wellicht het zwaard 
van Madame ücles ». Waarop Tuur subliem in zijn stupiditeit 
replikeerde « Ik ben hier niet om ü te onderwijzen ». Uit de 
Middeleeuwse geschiedenis is het beeld overgebleven « Naar 
Canossa gaan ». Canossa waar de Duitse keizer, na zijn opstand 
tegen de paus, zich deemoedig moest onderwerpen. Minister 
Janssens, CVP-minister van Financiën, moest een amendement 
aanvaarden van de oppositie, waarop een socialist riep dat de 
minister « Naar Canossa ging ». Tuur meegesleept in de geest
drift bleef brullen « Canossa, Canossa, Canossa... ». Waarop 
minister Janssens onderbrak « Maar mijnheer De Sweemer, 
weet gij wel goed wat er in Canossa gebeurd is ? ». Tuur ont
wapende niet en in zijn Gents « beschöafd » riep hij terug 
« ,Ioa'k, smerige zoaken, want anders zoudt gij er niet naar toe 
goan ». 

Het zwaard van Madame Ocles heelt uw narrenschedel 
doorboord. Tuur. De Sossen hebben ongelijk gehad uw narren-
streken niet meer in t licht te zetten want de sti'oppen hebbeu 
zin voor humor en zouden misschien gestemd hebben voor u, 
louter met de bedenking dat er in ieder cirkus een zotte Gust 
moet zijn. 

Ze worden te dettig, of schijnheilig, uw partaaibroeders. 
Gil die ooit in het midden van een kalmerende rede van kame
raad Spaak uw dreigende vinger in de richting staakt van de 
CVP-fraktie en uitriept « Le cléncalisme voila l'ennemi » begtmt 
uit de de toon te vallen. Weinigen zullen er over treuren van 
de rooms-rode broeders, want gij waart niet meer van de tijd. 
Het gilde van de kursiefjesschrijvers zal u blijven gedenken. 
Vóór uw politiek licht onder de korenmaat verdwijnt willen we 
de spots nog even op u richten. Voor uw historische naam is 
het nog altijd beter weggelachen te worden dan doodgezwegen 
te zijn. Al is die spot dan maar het flikkerend lichtje van 

F E D E R A L I S M E ? 

«La Libre Belgique », zeer 
tevreden over de vooruitgang 
van de P.V.V., zit wel erg ver
veeld met de vooruitgang van 
de Volksunie in Vlaanderen 
en zelfs te Brussel. 

« La Libre » moest zelfs toe
geven dat de Volksunie in 
het arrondissement Antwer
pen meer stemmen behaalde 
dan de P.V.V. en de 3de par
tij werd. Ook is het onloo
chenbaar dat de Volksunie te 
Brussel, zonder de misdadige 
stommiteit van de Vlaamse 
Demokraten, twee volksverte
genwoordigers en een senator 
zou gehad hebben. 

In overdreven ijver om het 
federalisme te bestrijden 
drijft « La Libre » het zo ver 
de absurditeit te verkondigen 
dat de vooruitgang van de 
Volksunie geenszins een voor
uitgang zou betekenen van 
het federalisme. Nog een stap 
en La Libre zou gaan bewe
ren dat de Volksunie eigen
lijk tegen het federalisme is. 

De Volksunie heeft de kies-
strijd gevoerd in het teken 
van het Vlaamse verzet tegen 
de grendelgrondwet en voor 
federalisme. 

Het is niet waar dat miste-
vreden kiezers om allerlei 
motieven voor de Volksunie 
zouden gestemd hebben. Het 
is immers duidelijk dat dit 
soort van mistevreden kiezers 
voor de P.V.V. gestemd heb
ben. Hoe zou anders de voor
uitgang van de P.V.V. in het 
Vlaamse land te verklaren 
zijn ? De kiezerS die voor de 
Volksunie gestemd hebben 
deden het uit overtuiging en 
wel wetend dat de Volksunie 
federalisme wil. 

ONVERMIJDELIJK 

De verkiezingsuitslag van 
de P.V.V. is toe te schrijven 
aan een wilde golf van «pou
jadisme». De P.V.V. moet on
vermijdelijk ontgoochelen : 
het demagogisch kiespro-
gramma van de P.V.V. is on
uitvoerbaar Bij de eerstvol
gende verkiezingen schrom
pelt de P.V.V. terug in 

De Volksunie echter zal 
blijven vooruitgaan, van ver-

kiezing tot verkiezing. Dat is 
onze vaste overtuiging. 

Wat «La Libre » volledig 
uit het oog verliest is een 
ontwikkeling in de diepte die 
veel belangrijker is : Vlaan
deren, Wallonië en Brussel 
groeien uit elkaar, gaan hun 
eigen weg. Zelfs de P.V.V., de 
partij die het unitarisme 
verdedigt, heeft zich aange
past aan deze realiteit : de 
P.V.V. van het arrondisse
ment Brussel is niet de P.V.V. 
van het Liberaal Vlaams Ver
bond en evenmin de P.V.V. 
van Luik of Wallonië 1 

Deze evolutie gaat onver
mijdelijk in de richting van 
het federalisme. 

A R T H U R G I L S O N 

HERKOZEN ! 

Een grote Vlaamse over
winning werd te Brussel be
haald : minister Gilson werd 
herkozen dank zij een groot 
aantal voorkeurstemmen, 
voorkeurstemmen ook van 
Vlaamse C.V.P.-kiezers ! 

Aldus de Vlaamse pers van 
C.V.P.-strekking, die overi
gens propaganda gemaakt 
heeft voor de Waal Gilson. 
Ook de voorzitter van de 
Vlaamse vleugel van de C.V.P. 
heeft Gilson tijdens de kies-
strijd gesteund. 

De verdwazing en de mis
leiding zijn werkelijk gren
zeloos, zoals ook de kwade 
trouw. Wanneer iemand zich 
steeds aangesteld heeft als 
een Vlaamshater is het wel de 
heer Gilson, die met het 
grootste misprijzen neerkijkt 
op al wat Vlaams is. De heer 
Gilson is minister van bin
nenlandse zaken geworden 
om de Vlaamse eisen te boy
cotten : dat heeft hij stel
selmatig gedaan. 

Hij verzette zich tegen de 
aanhechting van de Voer
streek bij Limburg. In het 
parlement moedigde hij on
langs nog de voorstanders 
van de terugkeer van de 
Voerstreek bij Luik aan. In 
nauwelijks bedekte bewoor
dingen verklaarde hij dat hij 
aan hun zijde stond en dat 
zij niet moesten wanhopen 

Hij boycotte de oprichting 

MtJS 

van de Vaste Commissie voor 
Taaltoezicht zo lang moge
lijk en wanneer deze zelfs nu 
nog niet behoorlijk kan wer
ken is dat te « danken » aan 
minister Gilson, waarvoor de 
Vlaamse C.V.P.-kiezers hem 
hun stem gegeven hebben ! 

Herinneren wij nog aan de 
miserie met de benoeming 
van een vice-goeverneur voor 
Brabant en de wijze waarop 
deze vice-goeverneur, toen 
uitlekte dat de man die moest 
waken over de naleving der 
taalwetten zelf de taalwet 
overtrad, door minister Gil
son in bescherming genomen 
werd. 

DE KIEZERS BEDROGEN 

Dezelfde minister Gilson 
benoemde na de gemeente
verkiezingen van vorig jaar 
bij voorrang en op uitdagen-

^ de wijze de adelijke en Ne-
' derlandsonkundige burge
meesters in het Vlaamse land, 
doch weigerde zes maand 
lang de burgemeester van 
Strombeek-Bever te herbe
noemen omdat deze zich 
hardnekkig verzet had tegen 
de verfransing van zijn ge
meente en de inlijving van 
zijn gemeente bij de Brussel
se agglomeratie. 

Dezelfde minister Gilson 
weigert op volstrekt ondemo-
kratische wijze de benoeming 
van Volksunie-burgemeesters 
voor te dragen aan de Ko
ning, zelfs in gemeenten waar 
deze de volstrekte meerder
heid achter zich hebben, zo
als volksvertegenwoordiger 
Dr. Jan Wannyn te Nevele l 
Kleinzielige machtsmisbruik, 
uit haat tegen alles wat ra -
dikaal Vlaams is. 

Dat is de man waarvoor de 
Vlaamse C.V.P.-kiezers te 
Brussel moesten stemmen en 
die door de Vlaamse pers van 
C.V.P.-strekking opgehemeld 
wordt. Het is om misselijk te 
worden van zoveel bedrog. 

Resultaat is dat er op 8 
C.V.P - volksvertegenwoordi
gers in het arrondissement 
Brussel slechts 3 Vlaamse 
kandidaten gekozen werden, 
waaronder dan nog madame 
Deriemae^ker die haar kin
deren in het Frans opvoed. 

1 
ui 

1 ' ^ <^ 

dio Genes II. Een blik in de tot barstens toe gevulde Majestic zaal tijdens de Volksvergadering vayi de V.V. 
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Rtidi Van der Paal tijdens zijn rede verleden zondag te Antwerpen. 

OP HOL GESLAGEN 

Liberaal en franskiljon 
Kronacker is het sukses naar 
het hoofd gestegen. Zijn 
jongste voorstellen gelezen op 
Vlaams gebied ? 

Afschaffing van de taal
grens. Voerstreek naar Luik 
terug, verplichte tweetalig
heid in Vlaanderen taalwille-
keur in de diplomatie, « vrij
heid » op taalgebied voor de 
bedrijven in Vlaanderen. 

Daarna vertrok hij naar 
Iran, het land van de sprook
jes van 1.000 en één nacht. 
Ideale plaats voor doortrap
pers van zijn genre. 

ONTWAAKT 
GIJ LUIE SLAPERS 

Overal kvi^amen vorige week 
de provincieraden bij elkaar. 
In de kranten bleek het dat 
op de meeste plaatsen de 
Volksunie in het bureau de 
« jongste gekozenen » leverde. 
De Handelsblad-reporter Jan 
Brusselaers kon de Volksunie 
dan ook geen betere lof toe-

W/M ER IN! 
Ieder die weet welk ontzaglijk 
werk onze nationale sekreta-
ris Wim Jorissen voor onze 
partij presteerde, zal zich met 
ons verheugen dat wij zijn de
batersnatuur weldra in de Se
naat kunnen begroeten nu hij 
als provinciaal Senator voor 
Antwerpen werd aangeduid. 

sturen als hij in zijn humo
ristisch verslag over de Ant
werpse provincieraad schreef 
dat de slaapperiode daar 
voorbij IS, met de woorden : 
«Wij volgen de esbattemen-
ten van de Antwerpse pro
vinciale raad al sedert kort 
na de bevrijding. Zelfs bij 
benadering kunnen we niet 
meer schatten hoe dikwijls 
wij daarbij door slaap over
mand werden De vinger& 
van onze twee handen vol
staan overigens niet om het 
aantal provinciale raadsledêti 
op te noemen die wij tijdens 
de vergaderingen werkelijk in 
slaap zagen vallen. Dat soort 
provinciale raad behoort se
dert vrijdag tot het «Belgi-
que de papa», De veilige 
meerderheid van weleer die 
tot soezen en ronken noopte 
is verdwenen en van de ban
ken der zeer verspreide oppo
sitiegroepen klinken nu stem
men op die iedere neiging van 
opwaarts stijgende maagsap
pen resoluut onderdrukken». 

ONGEVOELIGE 

ZONDEBOKKEN 

Jos Van Eynde noemde de 
liberalen ooit de «Heren» 
van de Belgische politiek. Zij 
hebben hun faam op dat vlak 
weer eer aangedaan. 

In de provincieraad te Ant
werpen waar ze met een los
se zwaai in de Bestendige de
putatie wipten kon het hun 
weinig schelen dat ieder op 
hun nek zat « Hebben is heb
ben is een oud-liberaal slag
woord », 

Op de door de door Brusse
laers sappig beschreven tus
senkomsten vooral van Volks-
uniekant, replikeerden de li
beralen met geen woord. Hun 
C.V.P.-bondgenoten moesten 
het doen in hun plaats. 

« De liberalen waren eigen
lijk het feestvarken van deze 
eerste zitting. Maar we kre
gen de indruk dat hun rol 
ontaardde in die van zonde
bok. John Wilms (B.S.P.) be
weerde dat het akkoord met 
de liberalen reeds vóór de 
verkiezingszondag in kannen 
en kruiken was en riep tot 
de C.V.P.-vertegenwoordigers: 
hoe is het mogelijk dat ge 
samen gaat met een partij 
die op de meest schaamteloze 

wijze de regering bekampt 
heeft ? De heer Doevenspeck 
(Volksunie) verwonderde er 
zich over dat de C.V.P. « die 
zich het schild en het zwaard 
van Vlaanderen noemt, sa
mengaat met de P.V.V., de 
enige partij die door de NAK 
gesteund werd ». Toen de heer 
De Meester (C.V.P.) replikeer
de dat in de politiek het 

romantisme niet op zijn 
plaats is, wél de realiteit, 
bromde Volksunieman Luy-
ten : «Er is niet alleen een 
kwestie van realiteit, ook van 
moraliteit, of moeten we het 
Franskiljons offensief van 
de PVV vergeten ? ». Kommu-
nist De Brouwere deed de 
deur dicht : « een CVP-PVV-
kombinatie is wel het aller
laatste waaraan wij onze 
steun kunnen geven ». 

ELISABETH 
Koningin Elisabeth van 

België heeft zich eens te meer 
ingespannen om een terdood 
veroordeelde te doen begena
digen. Zij drong er, samen 
met de liberale Lilar bij de 
Syrische regering op aan om 
genade te verlenen aan een 
Israëlische spion, die inmid
dels reeds werd opgeknoopt. 
Wij zeggen eens te meer, 
want voor allerlei terdood-
veroordeelden in het buiten
land heeft Liesbeth reeds 
stappen aangewend voor be
genadiging. Voor de zovelen 
die onder de kogels van het 
Belgisch repressiegerecht zijn 
gevallen heeft zij echter nooit 
ook maar één stap verzet. 

IN HET WAASLAND 

In het (uitstekende) streek-
blad «Het Vrije Waasland » 
werd een beschouwing ge
maakt rond de verkiezingen 
waarbij de Volksunie in dit 
gewest een spektakulaire 
vooruitgang boekte. Het blad 
noemt de sprong van de 
Volksunie heelwat belangrij

ker, merkwaardiger en bete
kenisvoller dan deze van de 
P.V.V. De liberalen welke in 
1961 het vertrouwen genoten 
van 7 t.h. van het Wase kie
zerskorps, kregen thans 11,4: 
t.h. van de stemmen terwijl 
de Volksunie daarentegen van 
7,8 t.h. in 1961 naar 19,6 t.h. 
bij deze verkiezingen sprong. 
Het betekent een aanwinst 
van meer dan dertienduizend 
kiezers, terwijl de P.V.V. he t 
met een winst van 4.700 kie
zers moest stellen. Een bete
kenisvolle V.U.-overwinning 
inderdaad ! 

KNAEPEN 
Op zaterdag 29 mei wer

den op het terrein IPOO te 
Anderlecht de finales in de 
eerste en tweede reeks ge
speeld van het voetbaHor-
nooi ENO (leraarsclubs ui t 
het staatsonderwijs). 

Er kwamen twee Waalse 
tegenover twee Vlaamse 
ploegen te staan. De Vlaam
se elftallen n.1. RTS-Heule 
en de R.M.S.-St.-Kwintens-
Lennik, wonnen de wedstrij
den en meteen de schalen. 

Bij de uitreiking der be
kers werden enkele toespra
ken gehouden ondermeer 
door directeur - generaal 
Knaepen. 

Waar bij de vorige toespra
ken zoveel mogelijk de twee
taligheid geëerbiedigd werd, 
sprak deze laatste personali
teit, als Vlaming, uitsluitend 
in het frans Of een die het 
nog straffer wilde doen dan 
destijds scheidsrechter Bla-
vier! 

ONZE GEKOZENEN IN DE PROVINCIE 
AN I WERPEN 

BRABANT 

mr. H. Wagemans; gemeenteraadslid Antwerpen, advokaat - Antwerpen 
B. Ceuppens; uittredend provincieraadslid, gepensioneerde - Antwerpen 
W. Rolus; uittredend provincieraadslid, schepen Mortsel, beheerder -

MortseL 
H. Kunnen; uittredend provincieraadslid, gepensioneerde - Mortsel. 
mr. P. Doevespeck; voorzitter Vollcsunie-Deurne, advokaat - Deurne. 
E. Slosse; hoofd van de studiedienst van de partij, ambtenaar - Schoten. 
P. Van de Putte; handelaar - Schilde. 
J. Steurs; fotograveerder, gemeenteraadslid - Kontich. 
H. Draulans; l i c , tandarts - Dessel 
lic. W. Luyten; gemeenteraadslid - Berlaar. 
M. Cauwenbergh; technisch ingenieur - Mechelen. 

F. Van Drogenbroeck; bediende - Liedekerke. 
G. De Doncker; gemeenteraadslid - Gooik. 

LIMBUr.G J. De Graeve; uittredend provincieraadslid • Niel-bij-As. 
J. Hendrickx; gemeenteraadslid Beverlo. 
A. Martens; verzekeringsdirekteur - St Lambrechst Herk. 

OOST-YLAANDEREN Jan Caudron; gemeenteraadslid, licenciaat L.O. • Aalst. 
ürbain De Graeve; verzekeringsmakelaar - Aaigem. 
Roland Eeckhout; regent - Ninove. 
Jos De Moor; hofbouwer - Merelbeke. 
Omer Van den Kerckhove; gemeenteraadslid, handelaar 
Mare Stals; advokaat - St Amandsberg. 
Oswald Van Ooteghem; bouwtechnicus - Gentbrugge. 
Raf Baeyens; leraar - Lokeren. 
Jan Seghers; handelaar - St Niklaas. 
Alfred Jegers; gemeenteraadslid, architect - Beveren. 
Juul Van Boxelaer; geneesheer - Wichelen. 

- Aalter. 

WEST-VUANDEREN M. Zwanepoel; gemeenteraadslid - Gistel. 
J. De Ganck; landbouwingenieur - Beers t 
G. Van In; advokaat - Brugge. 
A. Devriendt; landbouwer - Jabbeke. 
G. De Man; bedrijfsleider - Piltem. 
B. De Poorter; handelaar - Izegem. 
J. Lievens, oud-burgemeester, aannemer, - Beveren (Roeselare). 
F. Blanckaert; handelsafgevaardigdc - Kuurne. 
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« Wij danken de kiezers » zo las men zondag op een reuze-groot draagbard in onze betoging te 
Antwerpen 

S T U D I E C E N T R U M 

Studiecentrum voor Vlaams 
nationale provincie- en ge
meentemandatarissen. 

Per 1 juli 1965 beginnen de 
verkozen leden van de COO 
hun werkzaamheden. 

De studiedienst der Volks
unie heeft ten behoeve van 
deze leden een sillabus ont
worpen, die rechten en plich
ten van de leden van de COO 
beschrijft. 
De gekozenen voor de Volks

unie en Vlaamse lijsten in de 
COO worden dringend ver
zocht hun naam, volledig 
adres en telefoonnummer te 
laten geworden naar het 
studiecentrum voor Vlaams 
nationale provincie- en ge
meentemandatarissen : p-a 
Rudi Degryse, J. Van Rijs-
wijcklaan 62, Antwerpen 1, 
tel. (03)38.91.24. 

Ook de zopas gekozen pro-
Tincieraadsleden worden ver
zocht hun naam, adres, tele
foonnummer aan het studie
centrum over te maken. 

ROOD OF GEEN BROOD 

Deze wel zeer gekende zin
speling op de houding van de 
socialisten, daar waar zij het 
voor het zeggen hebben, werd 
enkele weken nog eens be
waarheid en deze keer ook 
in de letterlijke zin van het 
woord. Een van onze propa
gandisten die in de (rooie) 
Kavé-bakkerij werkte werd 
er op staande voet aan de 

deur gegooid toen men te we
ten kwam dat de onverlaat 
tot de vermaledijde Volks
unie behoorde. Rood of geen 
brood, zo is dat ook in de 
administraties die beheerst 
worden door de socio's. Den
ken wij maar aan de Ant
werpse stadsdiensten waar
van een groot deel in handen 
is van de roden en waar men 
zonder lidmaatschapskaart 
van BSP niet binnengeraakt. 

Meer en meer mensen — 
met zelfrespekt — worden die 
dictatuur van de BSP-bonzen 
beu. Dat bewees 23 mei, dat 
zullen volgende verkiezingen 
nog meer bewijzen. 

RODE BASISSEN 

« ledere officiële school in 
Vlaanderen is een bastion 
voor de verovering door het 
Socialisme » trompette in de 
jaren van de schoolstrijd 
Jos Van Eynde in zijn Volks
gazet. Jos had moeten aan
wezig zijn enkele dagen ge
leden op een oudstudenten-
dag in een van de meest 
vooraanstaande rijksnor-
maalscholen van het Vlaam
se land. Honderden aanwe
zigen Onderwijzers en re
genten. Zeven op tien wel
licht met rode ACOD-kaart 
op zak, gedwongen in dat 
BSP-sisteem van « rood of 
geen brood ». 

Zij worden het beu. In de 
gesprekken bleek dat ook ze
ven op tien simpatiseerden 

met de Volksunie en haar 
pluralisme. Dat belooft voor 
de toekomst ! 

HET GEVAL 

V A N M E C H E L E N 

Na het Manifest der kris-
telijke sociale organisaties 
heeft ook Prof. Van Meche-
len, thans volksvertegen
woordiger van de alleen-za
ligmakende CVP, als voorzit
ter van de Bond der Grote 
Gezinnen, in dezelfde zin 
zijn bijdrage willen leveren. 

Het artikel, verschenen in 
« De Bond » van 21 mei en 

door hem ondertekend in 
zijn funktie van voorzitter, 
kan niet anders beschouwd 
worden dan als een kiesma-
neuver ten bate van zijn ei
gen kandidatuur in het bij
zonder en van de CVP in het 
algemeen. 

Ondanks de verkiezingsfo
to van het gelukkig gezin 
met één kind in de CVP-
propaganda! 

C.V.P.-BOND ? 

Frans Van Mechelen komt 
meer en meer in opspraak. 

Niemand zal de heer Van 
Mechelen het recht betwis
ten aan politiek te doen en 
zich kandidaat te stellen — 
ook al gebeurt dat met ver
loochening van al wat hij 
vroeger gezegd en geschreven 
heeft. 

Maar het ergert terecht 
vele leden van de Bond dat 
hij de Bond misbruikt voor 
zijn persoonlijke politieke 
ambitie. De Bond was tot nu 
toe een vereniging die buiten 
de politiek stond en waarbij 
iedereen kon aansluiten. 

Het was een kwestie van 
eerlijkheid en elementaire 
fair play dat de heer Van 
Mechelen ontslag zou geno
men hebben als voorzitter 
toen hij een kandidatuur 
aanvaardde op een C.V.P.-
hjst. 

Maar zelfs na zijn verkie
zing tot C.VP.-volksvertegen-
woordiger blijkt de heer Van 
Mechelen zich vast te klam

pen aan zijn voorzitterschap 
en de Bond te gebruiken om 
zijn streven naar een minis
terportefeuille te steunen. 

Er wordt zelfs gezegd dat 
de heer Van Mechelen de ta l 
rijke protestbrieven inhoudt 
en er geen mededeling van 
doet aan de leden van de 
raad van beheer van de Bond, 

HIJ D I E N T V E R V A N G E N 

Het zou bizonder betreu-
renswaard zijn indien de 
Bond thans de weg zou op
gaan van de zgn. kristelijke 
sociale organisaties die in 
feite slechts gekamoufleerde 
nevenorganisaties van de 
C.V.P. blijken te zijn. Vooral 
wanneer deze ontwikkeling, 
waardoor de belangen van de 
grote gezinnen niet gediend 
worden, zijn oorzaak vindt 
in de persoonlijke ambities 
van één man. Het is wense
lijk dat er zo spoedig moge
lijk een klare toestand ge
schapen wordt. 

De Volksunie heeft zich 
uitgesproken voor een depar
tement voor het gezin. Het is 
onze wens dat aan het hoofd 
van dit departement een be
voegd persoon zou komen die 
niet politiek geëngageerd is, 
bv. een door iedereen aan
vaarde voorzitter van de 
Bond 

Prof. Van Mechelen kan 
onmogelijk zijn voorzitter
schap nog in een sfeer van 
onpartijdige sereniteit waar
nemen. Zijn vervanging lijkt 
ons dan ook noodzakelijk! 

Provincieraadslid Walter Luyten. Bezielde slotrede op de 
Groenplaats. 

SPAAK GELOPEN 
De heer E.V.C, die blijkbaar meent dat 

de gehele Vlaamse bevolking op dezelfde 
wijze redeneert als de familie Van 
Cauwelaert, steekt een dreigende en ver
wijtende vinger op naar hen die gemeend 
hebben dat de versterking van de Volks
unie en de verzwakking van de Vlaamse 
CVP de Vlaamse problemen zonder meer 
zouden oplossen. Dat deze heer « valse-
lyck ende bedriegelyck » doet alsof er 
een Vlaamse CVP bestaat, is niét de 
grootste fout in zijn beschouwingen. 
Erger is dat hij meent dat de normale, 
gezonddenkende Vlaamse burger ooit 
zou kunnen redeneren zoals de heer 
hoofdredakteur van zijn blad dat weken
lang heeft gedaan : Wi) hebben nooit 
gesproken van de « verwezenlijking van 
de droom van Artevelde » ! Wij hebben 
gehoopt op een succes dat invloed zou 
uitoefenen ! Ook op de schiinbaar onaan
tastbare partijen. En dat is ons beslist 
gekikt ! 

liet aangaan van een nieuwe vorm van 
knechtschap in naam van een zwijgend 
en onbewust Vlaamse volk is mislukt ! 
Wil men doorvoeren wat gepland werd, 
dan moet dit nu gebeuren in tegenwoor
digheid van een aktieve, niet dood te 
duwen oppositie. Dan kan dit alleen nog 
gebeuren door toegevingen die zelfs een 
Schildwacht enkel na nachtenlange over
peinzingen en eindeloze woordenakro-
batie zal durven verdedigen. Want dat 
hij het nooit zal aandurven is nog hele
maal niet zeker. Een dergelijke Schild
wacht is tot alles in staat, hij heelt 
immers niets anders dan een houten 
ge^\eer... 

Toch doet onze oppositie die tot het 
volk is doorgedrongen zich nu reeds 
gelden : « beschamende toegevingen » 
zouden de Brusselse en Waalse PVV-ras-
sisten eisen, schrijft EVC ! Dat de zoge
zegde Vlaamse CVP zich ooit zou kunnen 
schamen tegenover zichzelf Js nauwelijks 
aan te nemen. Zij zou zich schamen 
tegenover... de wakker geschoten Vlaam
se kiezer, tegenover de Vlaamse kiezer 

die een nieuwe mogelijkheid heeft ge/.ien, 
misschien zelfs al heeft gebruikt. 

Door de/e verkiezingen is de CVP dan 
al iets meer Vlaams geworden, heel 
weinig, maar zij zien al dat zij zich ooit 
zouden kunnen schamen ! Zij hebben 
ook al « ontdekt » dat zij in hun eigen 
partij in het arrondissement Brussel voor 
de aap worden gehouden. Nadat Gilson 
als een soort Vlaamse held werd voor
gesteld aan de kiezers, treurt EVC over 
de ongelijke verdeling van de verkoze-
nen. Wij wachten nu op het ogenblik dat 
deze meneer eens zijn gehele partij gaat 
bekijken waarin, zonder grondwetsher
ziening, de Waalse minderheid sinds jaar 
en dag haar wil als wet oplegt ! 

Wat de Vlamingen in de CVP en in de 
BSP (over de PVV is elk woord over
bodig !) als partij-mensen hebben aan-
N aard, zij het ook niet altijd met een te
vreden hart, is mislukt voor de Belgische 
staat als geheel ! Spaak gelopen - maar 
wellicht nog niet opgegeven. Hun pogin
gen zullen herhaald worden, in moeilijker 
omstandigheden, maar misschien met 
een nog grotere sluwheid ! 

Daarom lijkt het uiterst belangrijk 
on/e invhied op alle middelen waardoor 
de publieke opinie gevormd wordt te 
versterken. Radio en televisie moeten 
vooral in hun berichtgeving objektiever 
worden, minder slaafs tegenover alle 
mogelijke officiële invloeden ! De dag
bladen moeten voelen dat er tienduizen-
de Volksunie-lezers zijn ! Waarom zou
den wij door een georganiseerd optreden, 
bv. van een groep van enkele duizende 
lezers van éénzelfde krant, geen werke
lijke macht kunnen worden , ook al ont
breken ons de vele miljoenen die nodig 
zijn om een krant op te richten ! 

Als de overwinningsfeesten enigszins 
verwerkt zijn dient elk schei^pziend oog 
aandachtig uit te kijken naar spaken om 
in de wielen van het spaak gelopen 
wagentje te steken ! En er zal nooit een 
spaak te veel zijn ! 

Nemrod. 
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PLURAL 
EENZIJ 

Door 
Mr. Hugo Sohiltz 

Een veertiental dagen vóór de verkiezingen namen vrijwel alle christelijke so

ciale organisaties openlijk stelling in de kiesstrijd. In een verklaring, onderte

kend door hun voorzitters verklaarden zij zich solidair met de C.V.P. en vroegen 

zij hun leden voor deze partij te stemmen. 

Deze verklaring deedin feite afbreuk aan het voorheen met klem verdedigde 

standpunt door deze organisaties steeds ingenomen, nl. dat zij geen politiek-

gebonden verenigingen waren. 

j^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Hy'1 

fif''<^ ^ 
PLURALISME OF 
EENZIJDIGHEID 

Door 
Mr. Hugo Schi tz 

Het feit dat deze verklaring werd 
onderschreven door «de voorzitters> 
en niet uitdrukkelijk door « de orga
nisaties» kan zonder meer als een 
:weinlg fraai staaltje van hypocrisie 
afgehandeld worden. Aldus werd wel
l icht de letter van bepaalde s tatuten 
geëerbiedigd. De geest ervan werd 
zonder meer geweld aangedaan. 

Door deze verklaring wordt m ons 
politiek leven in de brede zin een 
ernstig probleem aan de orde gesteld, 
da t niet mag afgehandeld worden 
met enkele demagogische dooddoe
ners noch met een verbitterd zich te 
rugtrekken binnen de eigen kring. 

Het ogenblik is dan ook aangebro
ken om, zonder passie, maar ook on
dubbelzinnig het debat aan te gaan. 

De betrokken organisaties {werk
gevers, werknemers, boeren en mid
denstanders) hebben allen dit ge
meen dat zij hun leden groeperen in 
het teken van de Katolieke Sociale 
leer, zoals deze in de pauselijke ency-
klieken « Rerum Novarum », « Qua-
dragesimo Anno > en « Mater et Ma-
gistra » is samengevat. Organisato
risch steunen zij allen in meerdere of 
mindere mate op de parochiële struk-
tuur van de Katolieke Kerk in België 
en werken zij eng samen met de 
kl°rus. 

Ue Volksunie is een pluralistische 
parti j , die eerlijk open s taat voor ker
kdi jken en niet-kerkelijken. Zij 
heeft als dusdanig geen binding met 
gelijk welke vakorganisatie of sociale 
groepering. De leden van de Volks
unie zijn vrij aan te sluiten bij die 
sociale organisatie die het best be
antwoordt aan hun persoonlijke ten
dens 

Wanneer evenwel de leiding van de 
grootste sociale organisaties in 
Vlaanderen misbruik tracht te maken 
van hare positie om één bepaalde po
litieke partij openlijk te steunen dan 
heeft de V.U het recht en de plicht 
teeen dit misbruik stelling te nemen. 

De voornaamste bestaansreden van 
deze organisaties is te vinden in de 
zorg de katolieke sociale leer in de 
diverse geledingen van de maatschap
pij te doen doordringen en te bele
ven. Iedere katoliek is dan ook ge
rechtigd van deze organisaties te ei
sen dat zij zich zouden schikken naar 
de houding die de kerk thans aan
neemt tegenover de wereldlijke poli
tiek. Sedert het concilie kan er geen 
twijfel meer over bestaan dat de kerk 
de politieke gewetensvrijheid van de 
christen volledig erkent en zich uit

spreekt tegen eenzijdige binding van 
de kerk aan welbepaalde politieke re
gimes of partijen. Ook de Belgische 
bisschoppen hebben te Rome op dui
delijke wijze stelling genomen voor 
deze vrijheid. 

Geen enkele politieke of sociale 
groepering heeft bijgevolg nog het 
recht zich. te .beroepen op het pre-
dicaat «christelijk» om een mono
poliepositie te verrechtvaardigen of 
om een gewetensdruk uit te oefenen 
in verband met de politieke keuze 
van zijn leden of van de christenen 
in het algemeen. 

Indien het zo is dat alle christenen 
zich moeten kimnen thuis voelen in 
hun sociale organisaties, dan is het 
evident dat deze organisaties weder
kerig de politieke verscheidenheid 
van deze christenen moeten eerbiedi
gen. Zoniet moeten deze organisaties 
duidelijk verklaren dat zij, evenals 
bs. het A B W en de socialistische mu
tualiteiten, partij-gebonden organisa
ties zijn. Aan het publiek moet dan 
duidelijk gezegd worden dat het 
predicaat « christelijk » van deze 
organisaties in feite betekent : «be
horend tot de politieke groep van de 
Christelijke Volkspartij ». 

Het uitschakelen van de thans ge
schapen dubbelzinnigheid kan tot 
twee oplossingen leiden. Wordt de 
stellingname van vóór de verkiezin
gen doorgedacht dan worden zeer 
vele leiders van deze organisaties 
moreel verplicht ontslag te nemen en 
aan te sluiten bij ziekenkassen, pa
troonsorganisaties enz., die de politie
ke gewetensvrijheid van hun leden 
wél eerbiedigen. Of die, wat bv. Volks
unie-gezinden betreft, hun Vlaams-
nationale overtuiging geen geweld 
aandoen. Dat op het louter syndikale 
vlak misbruik kan gemaakt worden 
van het wettelijk gesanctioneerd 
kwasi-monopolie van de bestaande 
vakbonden, maakt de houding van 
het A.C.V. terzake er niet sympatie-
ker om. 

Of dergelijke evolutie sociaal en 
politiek heilzaam zou zijn, ook voor 
de christelijke sociale organisaties 
durven wij betwijfelen. 

Ofwel wordt het probleem op eer
lijke en duidelijke wijze in de be
trokken organisaties zelve gesteld en 
wordt principieel en feitelijk de po
litieke vrijheid van de leden erkend 
en geproklameerd. Dit laatste zou 
ongetwijfeld méér overeenstemmen 
met de leer van de kerk zoals zij in 
het concilie tot uiting kwam, dan de 

eerste hypothese. 
De Volksunie beseft ten volle de 

ernst van het gestelde probleem. 
Overhaaste besluiten zijn terzake uit 
den boze. Vandaar de evenwichtige 
stellingname van de partij , die door 
onze algemene voorzitter, Mr. Van 
der Eist, aan de radio en de pers 
werd overgemaakt. Naast 'n kordate, 
principiële veroordeling van het po
litiek misbruik der christelijke socia
le organisaties vraagt de leiding van 
de V.U. dat hare leden die bij derge
lijke organisaties aangesloten zijn, 
geen ontslag zouden nemen, doch wel 
hun stem zouden laten horen om te 
protesteren tegen dit misbruik. Het 
is hoofdzakelijk in deze organisaties 
zelf dat de strijd om de politieke vrij
heid moet gevoerd worden. Andere 
organisaties, zoals bv. de Bond van 
Grote en Jonge Gezinnen, bewijzen 
dat syndikale of sociale aktie ook mo
gelijk is met een formule van poli
tiek pluralisme. Daar waar vastge
steld kan worden dat niets in het 
programma van de Volksunie strijdig 
is met het programma van de diver
se organisaties, en zeker niet wat be
treft de boeren, middenstands- en 
arbeidersorganisaties, mag met des te 
meer nadruk eerbied voor de politieke 

verscheidenheid van de leden geëist 
worden. 

Tenslotte mag aan de christelijke 
sociale organisaties de vraag gesteld 
worden in hoeverre hun houding in 
de verkiezingen overeen te brengen is 
en met de praktische beleving van de 
christelijke rechtvaardigheid en met 
de formele stellingname van hun lei
ders die destijds het « manifest der 
Vlaamse vooraanstaanden, onderte
kenden. Rechtvaardigheid moet er 
heersen, op het sociale vlak, tussen de 
enkelingen en de beroepsgroepen. 
Rechtvaardigheid moet er evenzeer 
heersen tussen de volksgemeenschap
pen. Dat dit laatste in België tot dus
ver nog niet werd bereikt durft geen 
enkele voorzitters van enige sociale or
ganisatie betwisten. De grendel
grondwet, door de C.V.P. mede gepa
troneerd om louter politieke redenen, 
zou een der belangrijkste hinderpalen 
vormen bij het herstel van de recht
vaardigheid tussen de volksgemeen
schappen in België Het wekt dan ook 
bevreemding dat de christelijke so
ciale organisaties het niet nuttig 
hebben geacht, nu zij toch het poli
tieke terrein betraden, ook dit aspekt 
van de Belgische politiek te belichten. 

Hun stellingname ten gunste van 
de C.V.P. is trouwens een verlooche
ning van standpunten die zij op 
Vlaams gebied vroeger hebben inge
nomen. Het Vlaams minimum-pro-
gramma, zoals dit werd samengevat 
in het « manifest der Vlaamse voor
aanstaanden » in juni 1963, is in 
strijd met de politiek door de C.V.P. 
in dit opzicht gevoerd en ontworpen. 
Tussen de ondertekenaars van dit 
manifest komen belangrijke leiders 
voor van vrijwel alle organisaties die 
thans openlijk de C.V.P. hebben ge
steund. Deze publieke dubbelzinnig
heid mag niet onopgemerkt blijven. 

De Volksunie is niet ongevoelig 
voor het vele nuttige sociale en op
voedende werk dat door sociale or
ganisaties, christelijke en andere 
wordt geleverd en voor hun positieve 
bijdrage in het openbaar leven. Het 
Vlaamse volk heeft echter al te vaak 
zijn reële belangen moeten opofferen 
aan politieke of religieuze groepsbe-
kommernissen die achteraf hopeloos 
verouderd bleken. De Volksunie vor
dert dan ook politieke vrijheid voor 
de flamingant zowel in de sociale or
ganisaties als elders. 

Eens een ander kiekje van onze volksvergadering. Op het ogenblik van de geld
omhaling kwam een lief kleutertje geheel onverwacht naar voren en oogstte 

heelwat bijval. 
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de Volksunie behaalde bijna 350.000 
stemmen in het Vlaamse land. Men 
probere ons nu niet, de eerstvolgende 
jaren met een kluitje in het riet te 
sturen : men zal ons evenveel zend
tijd moeten geven als aan de libera
len, die in de vorige legislatuur slechts 
a c h t verkozenen hadden in het 
Vlaamse land. 

En indien dit niet geschiedt, zullen 
wij ervoor zorgen dat in alle Vlaamse 
gemeenten protestmanifestaties los
breken, die slechts zullen ophouden 
de dag waarop men zal toegeven. 

En wie twijfelt aan de hardnekkig
heid van de Vlamingen, denke maar 
even aan de volharde maandenlange 
strijd tegen de franse preken hier te 
Antwerpen. 

Welnu, desnoods, gaan wij, buiten 
onze wil, eenzelfde periode tegemoet 
met de Belgische Radio en Televisie ! 

Hierna stelde hij de verschillende 
verkozenen aan het publiek voor : 

«Wij hebben het genoegen U de 
verkozenen voor Kamer, Senaat en 
Provincie voor te stellen : De provin
cie Antwerpen behaalde het hoogste 
percentage stemmen : 13 %. 

In het arrondissement Antwerpen 
werd voor de derde maal weder verko
zen onze algemene voorzitter Frans 
van der Eist. En wij maken van deze 
gelegenheid gebruik om hier een 
warme hulde te brengen aan de al
gemene voorzitter, hem dankend voor 
zijn vele jaren vruchtbaar werk in het 
kader van de Volksunie, voor zijn ge
zagvol optreden in het parlement, en 

als voornaamste vertegenwoordiger 
van onze partij ten opzichte van de 
buitenwereld ! 

Tijdens de meeting in de Handels
beurs, enkele dagen voor de parle
mentsverkiezingen, waar wij toen 
reeds de overwinningssfeer konden 
aanvoelen, hebben wij gezegd, en wij 
herhalen het hier : zonder Frans van 
der Eist, en zonder Wim Jorissen, zou 
er nooit een Volksunie tot stand ge
komen zijn. En aan beide pioniers 
van het eerste ogenblik brengen wij 
hier de hulde van de ganse partij ! 

En in de persoon van Mevrouw van 
der Eist, die haar sporen verdiende 
in de harde verkiezingskampanje van 
Brussel, waar zij kandidate was, 
danken wij al de echtgenoten van 
onze mandatarissen voor hun flinke 
steun ! 

De tweede verkozene in het arron
dissement Antwerpen is Reimond 
Mattheyssens, van wie wij de nauw
keurige inzet en het grote dienstbe
toon niet genoeg kunnen waarderen. 

De derde verkozene van het arron
dissement Antwerpen is Hugo Schiltz 
met een indrukwekkend aantal voor
keurstemmen. Kwade tongen beweren 
dat Hugo Schiltz, Jan Caudron, Staf 
de Lie en Mik Babyion slechts één 
mannelijke voorkeurstem verkregen, 
namelijk de hunne, en dat al die dui-
zende andere stemmen van vrouwe
lijke bewonderaarsters waren. 

Ja, onze partij heeft niet alleen 
volksvertegenwoordigers en senators, 
provincieraadsleden, gemeenteraads
leden, leden van kommissiën van 

De Vaandeldragers komen de nokvol gevulde Majestic-zaal binnen. 

openbare onderstand, burgemeesters 
en schepenen, maar ook nog play
boys. En bij de volgende verkiezingen 
misschien nog beattles in de Kamer ! 
En dan zeggen de Vlaamse Demokra-
ten dat wij een partij van oude men
sen 'zijil, met verouderde slogans ! 

De vierde verkozene in het arron
dissement Antwerpen is Dokter Goe-
mans, arrondissementeel voorzitter, 
heel en al spontaneïteit, maar ook de 
lastigste van al mijn vrienden ! 

Voor de Senaat kwam de eerste ze
tel opnieuw voor de harde werker in 
ziekenfondsen, mutualiteiten, C.O.O. 
en in het dienstbetoon : Dr Robert 
Roosens, en de tweede zetel voor nie
mand minder dan Dr Rik Ballet ! 

Voor de provinciale koöptatie voor 
de Senaat op 8 juni steunt de Volks
unie eensgezind de kandidatuur van 
algemeen sekretaris Wim Jorissen ! 

De V.U.M.-muziekkapel opent mede met de vaandels uit alle delen van Vlaanderen de triomf betoging. 

Voor de A n t w e r p s e provinciale 
raad werden in dit arrondissement 
verkozen : de vrienden Ward Rolus 
(met een belangrijk aantal voorkeur
stemmen), Hubert Kunnen de man 
van het dienstbetoon, de jonge en 
dynamische advokaat Paul Doeven-
speck; alsmede zijn vriend en trouwe 
medewerker en opvolger van de be
treurde Meester Paelinckx : Etienne 
Slosse. 

Werden eveneens verkozen in dit 
arrondissement de propagandist en 
idealist Paul van de Putte, uit Schil
de, de oud-voorzitter van het A.N.Z. 
en gemeenteraadslid van Antwerpen, 
Herman Wagemans, eveneens met tal 
van voorkeurstemmen, verder de oude 
getrouwe Benoit Ceuppens aan wie 
wij vandaag hulde brengen ter ge
legenheid van zijn tachtigste ver
jaardag Wij danken hem voor dit 
ganse leven van onvoorwaardelijke 
trouw aan onze gemeenschappelijke 
idealen ! 

In het d i s t r i k t Kontich-Boom, 
waaronder dus de rode Rupelstreek 
valt, werd Jef Steurs tot provincie
raadslid verkozen ! 

In de Kempen begroeten wij de ver
kiezing tot provincieraadslid van de 
heer tandarts Draulans, en in het 
Mechelse deze van ingenieur van 
Cauwenbergh, bekend in de middens 
van de V.V.B., en van de sympatieke 
arrondissementele sekretaris Walter 
Luyten ». 

«De provincie Oost-Vlaanderen 
kende eveneens een grote triomf. 

In het arrondissement Gent-Eeklo 
drie zeer flinke kandidaten verkozen: 
voor de Kamer Dr Leo Wouters en 
schepen Dr Wannijn, en voor de Se
naa t Prof. dr. Elaut. 

In het arrondissement Sint Niklaas 
werden twee grote namen in triomf 
naar Kamer en Senaat gedragen : 
Maurits Copoieters en Dr Gerard de 
Paep ! 

In het arrondissement Aalst werd 
de volksgeliefde dokter, Richard van 
Leemputten, weder verkozen. 

Wij brengen hulde aan senator Re-
naat Diependaele, die door het spel 
van de apparentering niet weder ver
kozen werd Wij danken hem voor 
zijn legendarisch dienstbetoon, en 
voor zijn bijzondere inzet voor de 
pendelarbeiders uit de Denderstreek. 

In de provincieraad van Oost-
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Vlaanderen werden verkozen : oud-
volksvertegenwoordiger Jan Segers, 
Omer van de Kerckhoven, advokaat 
Mark Stals, licenciaat Jan Caudron, 
Jos de Moor, en de heren de Graeve, 
Eeckhout, Van Ooteghem, Bayens, 
Jegers en Dr Van Boxelaer. 

De provincie West-Vlaanderen be
leefde zondag een daverende door
braak. 

In het arrondissement Roeselare-
Tielt werd Mik Babyion triomfante
lijk verkozen met een groot aantal 
voorkeurstemmen. 

In het arrondissement Brugge werd 
advokaat en burgemeester Leys 
glansrijk verkozen, en in het arron
dissement Diksmuide-Veume-Oos-
tende, koos men de burgemeester van 
Koekelare, de Heer Lootens. 

Graag brengen wij hier hulde aan 
Meester Guido van In, lid van het 
Hoofdbestuur van de Volksunie, die 
edelmoedig zijn plaats afstond aan 
Mr Leys. Wij danken hem voor dit 
prachtig gebaar ! 

In de provincieraad van West-
Vlaanderen werden verkozen : Mr 
Guido van In, Maurits Zwaenepoel, 
en burgemeester Lievens. Verder de 
heren De Ganck, De Vriendt, De Man, 
De Poorter en Blanckaert. 

In Brabant hield de Volksunie 
prachtig stand en werd Dokter Vlk 
Anciaux tot volksvertegenwoordiger 
verkozen, alsmede twee provincie
raadsleden, de Heren Van Drogen-
broeck en De Doncker, 

In Limburg tenslotte gingen de He
ren de Graeve uit Niel bij As, Mar
tens uit Hasselt en Hendrickx uit Be
ringen naar de provincieraad. 

Ondanks de krampachtige pogmgen 
van onze tegenstanders, ondanks de 
verdachtmakingen, in weerwil van de 
akelige histories van Brussel, spijt de 
haast ontroerende intervieuws van 
LDL in de Standaard met al die on
kreukbare idealistische C.V.P.- en 
B.S.P.-bonzen, waaronder l'exécuteur 
national Monsieur Struye, hebben wij 
zondag een prachtige overwinning 
behaald, en ligt voor onze jonge par
tij een schitterende toekomst open, 
echter op één voorwaarde : 

Indien wij morgen weer aan het 
werk gaan met dezelfde hardnekkig
heid, die ons al die jaren bezielde, 
met dat onverwoestbare geloof, dat 
ons bergen deed verzetten, met dat 
wederzijds vertrouwen zonder het
welk niets mogelijk is ! 

Morgen werken wij verder aan de 
opbouw van de kaders, morgen inten
siveren wij de hulpverlening aan de 
zwakkere arrondissementen Hasselt, 
Tongeren, Leuven en Turnhout. 
Morgen leggen wij de aanvalsbasis 
die het ons mogelijk zal maken bij de 
eerstvolgende verkiezingen, om het 
even wanneer die plaats vinden, de 
grote sprong naar de twintig zetels 
te maken ! 

Dat alles is mogelijk indien wij 

Ruiters op forse hoerenpaarden dragen hoog de vlag. 

blijven ! Samen kunnen eensgezind 
wij alles ! 

Wanneer aanstonds onze manda
tarissen voor Kamer en Senaat de 
traditionele omhaling zullen houden 
op deze even traditionele volksverga
dering (ja, altijd hetzelfde : geld, 
geld. en nog eens geld!) zucht dan 
niet te diep. Denkt in de eerste plaats 
aan het onbaatzuchtige idealistische 
werk, dag en nacht, van onze onver
moeibare propagandisten. U weet wat 
zij sinds jaren presteren, belangeloos, 
vol vuur, dikwijls wel al te vurig en 
al te vinnig, maar steeds met een 
edelmoedigheid, die ons nog altijd 
oprecht ontroert. Wij weten dat U 
onze propagandisten niet beter uw 
dank kunt betuigen dan door mild te 
geven : geen stukken van één fr. Geen 
stukken van 5 fr. We kunnen daar 
toch nog zo weinig mee doen, sinds 
de regering Lefèvre het indexcijfer 

almaardoor liet stijgen. Wij hebben 

Verkozenen van de Volksunie en partij-mandatarissen in de optocht. 

briefkens nodig, vele brief kens ! Want 
er is nog een harde strijd te strijden, 
maar de overwinning is in het zicht!, 

Na een daverend applaus voor Ru-
di van der Paal werd de traditionale 
omhaling gedaan door de volksverte
genwoordigers, senatoren en provin
cieraadsleden Het rondgehaalde be
drag bleek hoegenaamd niet t radi
tioneel te zijn maar lag veel hoger 
dan vorige jaren : niet minder dan 
40.200 fr werd in de mandjes ver
gaard ! 

Een langdurig applaus werd door 
het publiek gebracht toen Mr Van 
der Eist, algemeen voorzitter van de 
Volksunie het spreekgestoelte beklom 
om de feestrede te houden. Een be
knopte samenvatting van deze schit
terende toespraak, waarvan verschil
lende belangwekkende punten nog 
dezelfde dag zouden vermeld worden 
in radio en televisie, brengen wij op 
onze achterste bladzijde. 

Een massaal gezongen Vlaamse 
Leeuw bekroonde uiteindelijk deze 
uitzonderlijk geestdriftige feestver-
gadering. 

Het was inmiddels ruim tijd ge
worden voor de optocht, die dan ook 
onmiddellijk daarna gevormd werd. 

De Vlaamse harmonie «Jef van 
Hoof » uit Mortsel blies meteen 
het vuur in de massa, die dadelijk 
uit volle borst begon mee te zingen. 
Achter de Volksunie-jongeren die 
met draagbordjes de part i j-naam 
vormden, volgden de drie prachtige 
boerenpaarden met ruiters uit de 
Antwerpse Polder, die nu al jaren
lang de betogingen van de Volksunie 
een speciale kleur bijzetten en bij de 
omstaanders steeds veel bijval 
oogsten. Een al even groot sukses 
kreeg de V.U.M.-muziekkapel en het 
korps van het Vlaams-nationaal 
jeugdverbond evenals de reeds eer
der genoemde harmonie «Jef van 
Hoof » die onophoudelijk marsen van 
de gelijknamige toondichter en van 
Peter Benoit door de straten van de 
Scheldestad liet weergalmen. Achter 
een reusachtig draagbord « Wij dan
ken de kiezers» kwam dan de (nu 
sterk aangegroeide) groep der verko
zenen voor parlement, provincie en 
gemeenten, gevolgd door een ware 
mensenzee die zingend en skanderend 
door de voornaamste straten en leien 
van Antwerpen opstapte naar het 
Groenplein, 

(vervolg op blz. 10)] 
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<We zullen moeten paan vergro
ten » zei teksttroebadoer Kor Van aer 
Goten m een van zijn tussentekstbui-
telingetjes op het Vlaams-Nationaal 
Zangfeest Van vrijdag uitverkocht 
kwamen ze toch nog afgezakt, de 
laattijdigen die hoopten nog een 
plaatsje te vinden m de zee van tien
duizenden Vlaamse zanglustigen. En 
dan IS het gebeurd. Voor het eerst se
dert hel ontstaan van de zangfeesten 
volstond dat reusachtige sportpaleis 
niet meer. Honderden Vlamingen 
moesten onvernchierzake terug naar 
huis Toen wij voor het eerst onze 
jonge Viaamsgezinde stappen richtten 
naar de zangfeesten was dit m de 
jaren 54-55 toen de verzamelde 
C.V.P.-gilde met aanverwante bedrij
ven gezworen had, die laatste vrije, 
radikale stem op Vlaamse massabij
eenkomsten te smoren. 

De stem van het Vlaams-nationaal 
zangfeest Op die tien jaar is er veel 
veranderd De Dag van het Vlaamse 
Lied ging zonder veel Vlaams verdriet 
ten gronde, er bleef het ene Vlaams-
Nationaal Zangfeest waar de eenheid 
in het radikalisme de zekerste waar
borg tot sukses werd 

De klimaks kwam zondag met de 
roep « Wij eisen een groter sportpa
leis * 

«Zij die misschien met de stille 
hoop naar het Sportpaleis waren ge
komen dat dit zangfeest de verkie
zingsoverwinning van de Volksunie 

zou weerspiegelen kwamen bedrogen 
uit» schreef in een overigens goed 
verslag een beetje chagrijnig de re
porter van de Gazet van Antwerpen. 

Wij vragen niet, beste scribent, da t 
het Zangfeest een Volksunieeksklu-
siviteit zou zijn, (wat het aantal 
kiezers betreft is het dat waarschijn
lijk grotendeels geworden) maar toch 
deed het ons deugd de kordate voor
zitter Dr jur. Portier het scheldwoord 
« ekstremist» tot « eretitel» te zien 
uitroepen in de Vlaamse beweging. 

De voorzitter herinnerde er aan dat 
de Vlamingen die in het offensief 
wensen te staan door de tegenstrevers 
als ekstremisten worden doodgeverfd. 

« Omdat het A.N.Z. een aktieve rol 
wenst te spelen in onze strijd, omdat 
Vlaanderen in België nog steeds de 
eisende partij is, wensen wij in het 
offensief te staan », vervolgde de h. 
Portier «In de Vlaamse beweging 
wensen wij inderdaad ekstremist te 
zijn. Doch evenmin als wij het woord 
minimalist als een belediging ten 
overstaan van wie dan ook wensen 
te gebruiken, kunnen wij aanvaarden 
dat het woord ekstremist een scheld
naam zou zijn wanneer er gesproken 
wordt over de velen die in de Vlaamse 
beweging tot geen enkel kompromis 
bereid zijn 

Een scheldnaam kan een eretitel 
worden, maar wij dienen niet wan
neer wij niet pogen, allemaal, ieder op 
de plaats waar hij staat, het algemeen 

belang van ons volk boven het per
soonlijk belang te stellen. 

De Vlaamse strijd Is een reéle wer
kelijkheid; hij IS niet alleen een af
wegen van de kansen, een kwestie 
van geven en nemen, het jubelen om 
een half resultaat dat door politici 
met een kompromissenmentaliteit 
werd behaald. 

Vlaanderen heeft in België nog niet 
de plaats veroverd waarop het krach
tens het natuurrecht en het volken
recht aanspraak kan maken. Daarom 
verzet het A.N.Z. zich formeel tegen 
de geplande grendelgrondwet, waar
door de demokratische grondregel 
van de meerderheidsbeslissing wordt 
uitgeschakeld. 

Het Belgisch gezag is nooit eerlijk 
geweest tegenover de Vlamingen, het 
heeft ons geen vernederingen ge
spaard. Nu wij, krachtens onze meer
derheidspositie in s taat worden ge
steld om aan een 135-jarige achter
uitstelling definitief en volledig een 
einde te stellen, aanvaarden wij niet 
dat de helft plus één van de Waalse 
leden van de Kamer van Volksverte
genwoordigers « neen » kan zeggen 
wanneer het gaat over het toekennen 
van alle rechten die wij als Vlamin
gen voor ons volk als vanzelfsprekend 
beschouwen. 

« Het staatsbeleid heeft gepoogd de 
Vlamingen steeds braaf te houden. 
Hun geduld werd als een grote deugd 
geloofd. Wij wensen noch braaf noch 

geduldig te zijn. Het ogenblik is thans 
gekomen waarop wij de rekening 
voorleggen en zij zal betaald worden 
100 procent». 

In de mond van Valeer Portier 
kreeg da t woord da t we zo dikwijls 
naar ons Vlaams-nationaal hoofd ge
slingerd krijgen de erebetekenis van 
het woord Geus en Brigand uit onze 
vroegere heftige periodes. 

«Ekstremisme, zei Lode Dosfel, is 
het domme woord waarmee men hen 
stilleggen wil die het aandurven de 
konsekwenties te trekken uit hun 
overtuiging ». 

Het mooiste ogenblik van dit a n 
ders zeer mooie zangfeest, was de 
hulde aan de dode Emiel Hullebroeck. 
Regisseur Remi Van Duyn heeft ge
toond dat het jaarlijkse zangfeest 
zijn meesterstuk aan het worden is. 
« Zang en strijd > dit leidmotief van 
de Vlaamse zanger Hullebroeck zal de 
zangfeesten blijven beheersen. « Zang 
en stijl» ook, want meer en meer be
gint het laatste rommelig vleugje te 
verdwijnen van dit Vlaamse hoog
feest. Wij hebben voor de volgende 
jaren nog een slotwens : dat eindelijk 
de radio zijn hulp in de voorberei
ding zou geven, door sistematisch 
aanleren van de nieuwe liederen Zo 
deed de B.R.T. het vroeger toch met 
de bloemarmoedige «Dag van het 
Vlaamse lied». Maar eer we zo ver 
zullen zijn, hebben we vermoedelijk 
al een federale staat. WXi. 

GEESTDRIFTIGE TRIÜMFBETOGING TE ANTWERPEN 
(vervolg van bez. 9) 

Op de Groenplaats aangekomen 
stelde de massa zich op rond het 
standbeela van Rubens. In vervan
ging van onze jonge volksvertegen
woordiger Mik Babyion, die na een 
u i t p u t t e n d e kieskampagne nog 
« schor » was, sprak provincieraads
lid Walter Luyten uit Berlaar. Bezie
lend maar ook njk aan inhoud was 
het slotwoord van deze manifestatie. 
Walter Luyten begon met de verge
lijking die de Anwerpenaren onwille
keurig zullen gemaakt hebben tussen 
onze jeugdige en geestdriftige optocht 
en de « stoeten » van B S P. en C.V.P, 
die meer en meer op betogingen van 
ouderdomsdekens beginnen te lijken. 

Hij vergeleek ook 't simpatieke ont
haal dat Antwerpen ons bood, met 
de haatontvangst te Brussel bij de 
tweede Mars op Brussel. «Het was 
tot voor kort een redenaarsboutade, 
Antwerpen de hoofdstad van Vlaan
deren te noemen. Als de Brusselaars 

hun Vlaamsvijandige houding niet 
wijzigen kan het binnen enkele ja
ren een politieke eis worden in de 
strijd tegen de unitaire machten : 
«Onze hoofdstad Antwerpen, tegen 
hun bastaard-hoofdstad». In een 
geestige anekdote vertelde Walter de 
samenvatting van de Vlaamse bewe
ging door een blijkbaar niet al te 
snuggere notabele van zijn gemeente, 
die een jong flamingant van C.VJ».-
afkomst op zijn hoede wilde stellen 
tegen « die mannen van de Volksunie> 
« Voor den oorlog wilden ze bij Hol
land gaan, dat is niet gepakt, onder 
den oorlog bij Duitsland dat is ook 
niet gepakt, na den oorlog zijn ze in 
de C.V.P. gegaan, die hebben hen 
buitengesmeten en nu zijn ze op hun 
eigen begonnen ». « Op ons eigen be
ginnen » dat was en is inderdaad 
onze opdracht in de Belgische poli
tiek, zo ging Walter Luyten verder. 

Hij bracht als jongere 'n hulde aan 
de ouderen die ons in deze strijd zijn 

voorgegaan. « Rond dit standbeeld 
van Rubens, die het « Flandria patria 
carissima mea» uitsprak, trek ik de 
paralleel naar die andere, verguisde 
grote uit ons volk : Dr. Borms, de 
Vlaamse Sinn-feiner. Want sinds ver
leden zondag gebruikt Jos Van Eynde, 
niet langer het scheldwoord « zwarte », 
maar we zijn nu een soort Ierse Sinn-
Feiners Dat wordt inderdaad onze 
opdracht, op een eigentijdse manier, 
dat ferment van de zelfstandigheids-
gedachte dat de generatie Borms in 
ons Volk gezaaid heeft, verder uit te 
dragen en te doen gedijen 

Dan treden wij als Vlaams Volk 
onze Europese toekomst binnen. Wat 
enkelen tot hiertoe presteerden moet 
nu verder uitgedragen. 

« Keer naar uw dorp » riep spreker 
uit « en wordt er de publieke belij
ders van de Vlaamse zelfbestuurge-
dachte ». Wees niet langer beschaamd 
omdat ge dienaars van de waarheid 

zijt. De katakombentijd in Vlaande
ren is voorbij De euforie van betoi 
gingen of zangfeesten volstaat niet. 
Vier jaar lang moet ieder nu aan het 
werk, elk getuigend in zijn midden ^ 
om de Vlaams-nationale doorbraak 
tot een vloedgolf te maken. Want als 
Brussel meent dat het tekens aan de 
wand kan verzuimen dan zal weldra 
blijken dat niet alleen hartzieken 
maar ook unitaire staten aan de 
c blauwe ziekte » tenonder gaat. De 
Volksunie richt tot die blauwe heren 
te Brussel de dreigende vermaning 
van het Davidsfondskongres «Wat 
niet buigen wil moet breken ». 

Een overdonderend applaus voor 
ons jong provincieraadslid en een 
Vlaamse Leeuw die tot aan de Schel
de weergalmde werd het bindteken 
naar de geestdrift van het Zangfeest 
in de namiddag. S.D.L. 

HET INRICHTEND KOMITEE : 
P. Van Doo'ren, W. Maes, A. Frank, 
M. Van den Elsken. M. Dujardin, 
B. Raets, R, Van der Paal, S. De Lie. 
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HERBERT BOHME 

D E " ANDERE" LITERATUUR (2 ) 

In ons blad van 1 mei verscheen over Herbert Böhme reeds een eerste inleidende 

bijdrage waarin vooral aandacht werd. besteed aan het feit dat tegenwoordig in 

de Duitse literatuur, nog slechts datgene voor « vol» wordt aangezien, wat uit 

een welbepaalde hoek komt. In deze verMolg-bijdrage wordt vooral de literator 

Böhme zelf belicht. 

Herbert Böhme behoorde met o.m. Gerhardt Schumann, Hans Baumann, Johan

nes Linge, Hans Schwarz, de jonge in Polen gesneuvelde Herybert Menzel e.a. 

tot de generatie die bij de opkomst en de doorbraak van de nationaalsocialisti-

sche revolutie aan 't woord kwam, zich bij deze revolutie aansloot en haar dich

terschap in dienst van deze revolutie stelde. 

Men heeft na de oorlog de literaire 
waarde en betekenis van deze dich
ters betwij f e'd en gespot met deze 
« Parteidichtung >. Voordien echter 
was men wel wat genuanceerder : wij 
lazen in Vlaamse kranten voor de 
oorlog zeer lovende besprekiiigen 
o.m. over Schumans « Lieder , yom 
Reich ». De bundei Grootduitse ly
riek, die in vertaling van Jan Eek
hout verscheen, werd eveneens alles 
behalve afwijzend ontvangen door 
onze officiële kritiek : deze bundel 
bevatte lyriek van Weinheber en Ber
tram, tot Menzel en Böhme. 

Met het werk van Böhme maakten 
wij tijdens de oorlog kennis langs het 
proza om, namelijk door een verhaal 
in « Stimmen unserer Dichter » van 
1941. 

In dezelfde bundel stond ook een 
gedicht van Peter Huchel, de meest-
vooraanstaande Oostduitse dichter 
Van nu, na de oorlog jarenlang hoofd», 
redakteur van het Oostduitse « Sinn 
und Form ». 

Bij een beoordeling dezer dichters 
in 't algemeen moet men er rekening 
mee houden, dat zij bij de opkomst 
van het nationaal-socialisme niet 
slechts literaire debutanten waren. 
Zij hadden ook de zware opgave, een 
nieuw gemeenschapsgevoel tot uiting 
ite brengen in een nieuwe gemeen-
schapslyriek, en dit na het wegebben 
van het expressionisme dat verschei
dene nationaal-socialistische dichters 
(zo bv. Hans Johst) zeer sterk had 
beïnvloed. 

Hetzelfde is trouwens gebeurd n a 
de kommunistische revolutie : voor 
één Majakowski waren er minstens 
vijftig partijdichters waarvan de goe
de bedoelingen omgekeerd-evenredig 
waren aan hun talent. 

Böhme's lyriek kon reeds van in 
het begin rond enkele motieven ge
groepeerd worden, die ook in zijn la
ter werk terugkeren. Vooreerst is daar 
het bewustzijn van de plicht tegen
over de gemeenschap. Daarnaast is 
er een sterk religieus gevoel aanwe
zig, benevens een traditiegetrouwheid 
die meer is dan een teruggrijpen naar 
't verleden : het is een geloofsbelij
denis in het voortbestaan, in de blij
vende existentie van de geest — 
waarvan de geschiedkundige feiten 
slechts accidentele uitingen zijn. In 
zijn bundel * Des Blutes Gesange 
(1935) waren traditiebewustzijn en 
gemeenschapsgevoel reeds met het 
leligieuse motief doorweven. In zijn 

Griekse balladen « Am Wohnsitz der 
Götter » heeft hij mythe, historie en 
sage in een epische balladevorm als 
het ware gekondenseerd. Griekenland 
werd voor menig dichter sedert Höl-
derlin inspiratiebron : hier is het tot 
een geestelijk tehms geworden, In 

..zijn « f*reussische Balladen » heeft 
Böhme .ditmaal,,, dramatische feiten 
uit de Pruisische geschiedenis in bal
ladevorm episch gekondenseerd en 
verdicht. Pruisen was — en is nog — 
wat anders dan de inkarnatie van het 
militarisme, zoals een eenzijdige pro
paganda voorstelde. Pruisen : dat is 
ook Kant en diens plichtsbegrip, dat 
is het begrip van de dienst aan de ge
meenschap zoals die belichaamd werd 
in de grote koningen. Pruisen : dat 

was ook het vrijheidsbegrip, vanaf 
Fichte en de opstand tegen Napo
leon tot het Berlijnse verzet tegen de 
rode tirannij . Deze zestien balladen 
worden afgewisseld met meer lyrische 
verzen, zo o.m. het prachtige « Ko
ninklijk gebed », « Ich trage dich wie 
ein hei-iges Kom - durch Lust und 
Leid meiner Jahre - Du aber adelst 
die Liebe im Zorn - bist meiner durs-
tenden Sehnsucht Bom - und Gott, 
den im Sinn ich bewahre. » 

De dichter Böhme treedt ons ook 
tegemoet in zijn proza, zo o.m. in zijn 
roman « Andreas Jemand ». Deze ro
man draagt op ieder van zijn ca. 470 
bladzijden het merkteken van het 
dichterschap. Het is het verhaal v.d. 
boerenknaap Andreas; zijn opgroei
en en de konflikten die hij zowel met 
zichzelf als met zijn omgeving heeft 
te doorworstelen. Men kan zich van 
een dergelijk boek afmaken met de 
dooddoener : « heimatliteratuur ». 
, Maar dit boek is meer dan een hei-

matroman : het is « Bildungsroman » 
tegelijk. Vaak verweet men sommige 
werken dèr heimatliteratuur hun 
probleemloosheid, het al te idealise
rende en sentimentele. Bij Böhme is 
dit zeker niet het geval : bij al het 
dichterlijke van de uitdrukking wordt 
ook de psychologie van de knaap en 
jongen zuiver getekend, wordt over 
de konflikten niet zo maar opper
vlakkig heen gegleden. Dit samengaan 
van het heimatliche, het landelijke, 

enerzijds, van de psychologische pro
blematiek van een jonge knaap an
derzijds, vinden wij nog in de jonge
re Duitse literatuur. Reeds in 1938 
bewees Horst Lange in zijn roman 
« Schwarze Weide » hoe een vernieu
wing der heimatliteratuur mogelijk 
was, een verdieping en verwijding der 
konflikstof, en dit in een sterk-lyri-
sche, door het expressionisme beïn
vloede uitdrukkingswijze. 

Dat men ook op deze weg voort
gaat, kan ons slechts verheugen : het 
bewijst-meteen hoe er nog een ande
re literatuur mogelijk is dan het mo
menteel over 't paard getilde, in n i 
hilisme en anarchie verloren lopende 
avantgardisme der « jonge genieën ». 

Tenslotte willen wij nog op een an
der aspekt van Böhmes aktiviteit wij
zen. In zijn reden « Was ist des Deut-
schen Vaterland? > — « Die Idee Eu
ropas » en « Religion und Kultur > 
treedt ons naast de hartstochtelijke 
voorvechter voor vrijheid, eenheid en 
recht voor zijn verdeeld volk, ook en 
weerom de dichter tegemoet. Zijn 
jongste rede « Religion und Kultur i 
legt de verbindingen bloot tussen re
ligie, als oerelement aanwezig in d« 
menselijke geest, en de kuituur. Hi] 
wijst op de noodzakelijkheid van he | 
religieuse als geestelijke waarde o d 
tot waarachtige schepping te kunnen 
komen. Bij Böhmes manende woor
den moeten wij onwillekeurig denken 
aan die andere manende stem : aan 
Fichtes « Reden an die Deutsche Na
tion ». 

In deze drie werken : in zijn balla
den, in zijn roman en in zijn reden, 
heeft Böhme telkens een ander as-
pekt van zijn dichterschap getoond. 
Een drievoudig dichterschap, dat in 
schoonheid en veelvuldigheid bloeit, 
en waarvan de rijkdom geen opper
vlakkig klatergoud is, maar zuiver 
en helderklinkend en blinkend me
taal. 

J.D. 

Herbert Böhme : « Preussische Bal
laden > 74 blz. linnen geïllustreerd. 
D.M. 10.80. 

« Andreas Jemand » 471 blz. linnen 
gebonden D.M. 19,80. 

« Religion und Kultur » gebroch. 
D.M. 3. 

Türmer Verlag, Lochham bei Mün-
chen. 



12 
DE VOLKSUNIE 

PERSSPIECEL 

Vorige week de dagbladen, nu de week
bladen in de nabeschouwingen over de ver
kiezingen. I>e dagbladen zijn handelszaken 
geworden van enkele grote trusts, in de 
weekblad«n is het financieel nog mogelijk 
een vrij geluid te laten horen. Hier zijn de 
juichkreten over de Volksunievooruitgang 
dan ook heel wat talrijker. 

Regeringsvorming, verdere weerslag op de 
politieke evolutie van het land van de uit-
slagen van 23 mei zijn onderwerpen die de 
pers bezig houden in de meest tegenstrijdi
ge pronostieken. 

ï'R&KiJL 
In het eerste artikel van de Antwerpse 

vrijbuiter was er de golf van tevredenheid 
over onze vooruitgang, die een Vlaamse 
vooruitgang is in de breedste zin. 

« Steek uw vingers in V-vaim naar om
hoog en juich! Want wij hebben zondag 
gewonnen. « Wij » dat zijn alle bewuste 
Vlamingen die het « Vlaanderen eerst » aan 
den lijve van het politiek profitariaat heb
ben laten voelen. 

De Vlaamse mens heeft zondag, bewust 
of onbewust, goed gestemd. Goed, gezond 
en intelligent. HIJ heeft de zweep verste
vigd zonder de hals te breken van het paard 
dat de slagen moet krijgen. Hij heeft het 
Vlaams kind met het Vlaams badwater niet 
weggegooid. 

Genoeg beeldspraak. Nu de explicatie. Ga 
zitten, maak het u gemakkelijk en luister. 
De Volksunie is verder doorgebroken in drie 
Vlaamse provincies. Zonder de moeilijkhe
den in Brabant had ze ook daar een zetel 
bijgewonnen en in Limburg kwam ze 150 
stemmen te kort om vaste voet te krijgen. 
Van der Eist, Schiltz, Coppieters, Babyion, 
en hun vrienden, zij zijn de grote triomfa-
tors! 

Onafhankelijk blad uit het Waasland on. 
derzoekt rustig de verkiezingsuitslagen en 
spoort de oorzaken op van de regeringsach
teruitgang in Vlaanderen 

« De vooruitgang van de Volksunie is voor 
een zeer groot deel te danken aan het feit 
da t steeds meer Vlammgen het beu worden 
dat elk « compromis des Belges » telkens 
wordt afgesloten op de rug van de Vlamm
gen. Zij die gedacht hebben dat Hertoginne-
dal (de taalwetgeving) en de grendelgrond
wet slechts een miniem gedeelte van onze 
mensen interesseerde, hebben het rnis voor 
gehad. Heel wat meer Vlamingen dan door 
onze grote nationale politici vermoed wordt, 
hebben voldoende politieke belangstelling en 
doorz cht om uit pers-, radio- en TV-berich-
ten te distilleren dat zowel inzake taalwet
geving als mzake de geplande grondwets
herziening de toegevingen weer eens van 
één kant werden gevraagd. Meer m bijzon
der wat de zogenaamde grendelgrondwet 
betreft, beseffen ze, zonder de techniek van 
dat subtiel spel gans te kennen, dat al het 
gebazel over modernisering van onze Staats
instellingen in feite neerkomt op het verle
nen van een waarborgstelsel en een veto
recht aan de Walen en de Franstalige Brus
selaars dat hun moet toelaten, als minder-
hleid, verder de \)llaamse meerderheid te 
domineren. » 

'Volksmacht 
Uitleg is er om aangepast te worden. <(Hoe 

is het mogelijk jammert het ACW-blad da t 
die flinke Vlaamse CVP zo weinig begrip 
krijgt? » 

« De Vlaamse CVP heeft dus, in de ogen 
Van de franstalige Brusselaars en Walen, 
niet enkel haar Vlaamse plicht gedaan, 
maar zelfs heel wat meer. Welnu, spijt dtt 
alles, boekt de Volksunie een winst van 
zeven zetels ten nadele van de Vlaamse 
CVP. Begrijpe wie kan. Het ergste is dat 
het succes van de Volksunie (12 zetels op 
de 212) in het gehele Belgische politieke 
firmament geen enkele beslissende beteke
nis zal hebben, doch uitsluitend zal hebben 
gediend om de hechtste s tut van Vlaande
ren te verzwakken. Als Vlaams succes kan 
dat er nogal door! Daarom moet men vast
stellen dat de verkiezingen van vorige zon
dag heel wat veranderd hebben, maar ter-
zelfdertijd de politieke toestand fel hebben 
versomberd, vooral voor het Vlaamse land. » 

Verklaring : halfslachtigcn worden ner
gens ernstig genomen. 

LINKS 
De mannen van links gaan aan het ont

leden. Uit zeer nauwkeurige rekensommet
jes blijkt dat een hele boel Socialisten voor 
de « fascisten » van de Volksunie hebben 
gestemd. Of de « poujadisten » volgens de 
Nieuwe. 

« Naar w'e gingen de verliezen van de 
BSP dan? Uit de uitslagen kan afgeleid 

, worden 'dat een aanta l BSP-kiezérs thans 
blanco stemden (bv. in de provincie Ant
werpsen). Maar in hoofdzaak verloren wij 
terrein aan de P W en ook, het dient on
derlijnd, aan de Volksunie. Dit blijkt over
duidelijk uit de uitslagen in zekere arron
dissementen. In het kanton Roeselaere — 
om ons tot een typisch geval te beperken 
— verliest de BSP 6,5 % van de stemmen, 
terwijl de K P slechts 0,67 % behaalt. De 
winst van de PVV in dit kanton bedraagt 
slechts 1 %, zodat tenminste 5 % BSP-kie-
zers voor een andere part i j hebben gestemd. 
Vermits de CVP 12 % van de stemmen ver
liest en de Volksunie 16 % wint, ligt de kon-
klusie voor de hand. Dit verlies van de BSP 
aan de Volksunie kan verwondwing baren 
en heeft ons, eerlijk gezegd, verrast, evenals 
het feit trouwens dat de Vlaamjse Demokra-
ten zelfs in him eigen bolwerk Brussel te
gen alle verwachtingen in op overtuigende 
wij Ze worden verslagen door de Volksunie 
(zij behaalden er slechts 6.500 stemmen te
genover 30.000 voor de Volksunie). » 

VOORUIT 
De Vlaamse BSP-pers is erg ongerust dat 

Ze niet aan de ministeriele tafelen zou ze
telen. De Waalse BSP-pers schijnt meer te 
voelen voor een radikale oppositlekuur. De 
Gentse Vooruit (BSP) wordt bij een ge
dachte aan een CVP-BSP-regering zelfs fel 
« Vlaamslievend » tegen alle " Vlaamsha-
tende poespas ». 

« We weten niet wat de voorzitter van de 
CVP over dit aanlokkelijk en fel gesuikerd 
voorstel denkt. 

,We veronderstellen integendeel, dat de 
voorzitter van de PVV het zeer sympathiek 

vindt en da t zo een programma volgens 
hem kloek geschoeid Is. 

Het is ontegensprekelijk konservatlef en 
anti-Vlaams, wat genoegen moet doen aan 
de Brusselse franskiljons en aan de P W -
franskiljons in Vlaanderen; wat geen reak-
tie zal uitlokken van de slappelingen van 
het Liberaal Vlaams Verbond. 

Het is ook anti-syndikalistisch, want ba
ron Kronacker zei, da t de regering zich 
heeft laten doen door de drukkingsgroepon, 
speciaal door de syndikaten, en dat is dan 
een bijkomende verwittiging aan de liberale 
vakbonden, die verzocht worden zich koest 
te houden. 

Met een CVP-PVV-koalitie zal he t onge
veer zoiets zijn, kan het niet anders. Maar 
dan vragen wij wat de kristelijk-demokra-
ten in eerste plaats de Vlamingen, van zo'n 
konservatieve en Vlaamshatende poespas 
denken? » 

Gazet van Antwerpen 
Verwittigt scherp tegen elke verdere ant i -

Vlaamse politiek die heren lijk Struye en 
die Brusselse P W zouden willen bekoksto
ven rond de grondwetsherziening. 

« Na de uitspraak van he t kiezerskorps, 
is er voor de grondwetsherziening maar één 
procedure mogelijk : dit probleem totaal 
los van de regering laten onderzoeken (zo
als voor de verkiezingen trouwens ook is 
gebeurd!) door een kommissie of werkgroep, 
waarin di tmaal niet alleen de drie « t radi
tionele » part i jen zetelen, maar alle par
tijen. Men kan hoogstens de drie muske
tiers van de F D P en de twee afgescheurde 
Waalse socialisten links laten liggen, maa r 
de Volksimie dient nu h a a r verantwoorde
lijkheid mee op te nemen. 

De Vlaamse CVP blijft intussen de hoge 
troeven in handen houden. Theoretisch is 
het niet mogelijk zich een bewindsformule 
voor te stellen waarbij zij geïsoleerd wordt. 
Maar zelfs dan moet men bedenken dat ge-
tallenverhoudingen in het parlement hiet 
alles zijn, zoals de strijd rond de wet-Col-
lard en rond de eenheidswet afdoende be
wezen heeft. Een nieuwe aanslag tegen he t 
Vlaamse recht zou zulkdanige reakties uit
lokken da t men dan werkelijk het land on-
regeerbaar zou maken en de eenheid van 
België akuut in gevaar zou komen. » 

Doorbraak 
Het blad van de W B doet een prognose 

in verband met de ontwikkeling van de Bel
gische politieke toestand op verdere ter
mijn. Het t rachten te bestendigen van het 
« Belgique de papa » door de konservatieve 
krachten kan slechts een fellere reaktie in 
federalistische zin betekenen. 

Dat de W B met deze vooruitzichten niet 
alleen s taat bewees een verklaring van de 
gekende historicus Prof. Van Isacker S.J 
zoon van de oud-minister die verklaarde in 
zijn kursus dat het federalisme vermoede
lijk de enige oplossing wordt. 

« Er zijn thans twee verschillende reak
ties mogelijk. Een eerste zou erin bestaan 
de noodzakelijk geworden herstrukturering 
van de Belgische natie uit te stellen. In dat 
geval zullen de konservaiteve krachten die 
zich te Brussel zowel anti-sociaal als anti-
Vlaams hebben geaffirmeerd, mede aan het 
bewind kunnen deelnemen. Dit zal tot ge
volg hebben dat he t Vlaamse land en een 
deel van Wallonië, sociaal-vooruitstrevend 
en twintigeeuws demokratisch, zich tegen 
dit immobilisme zullen verzetten en dat de 
Brusselse kringen van de gewezen regerings
part i jen hun aanhang in het land verder 
zullen verliezen of van zich zien afsplitsen. 
Men mag aannemen da t de gewezen rege
ringspartijen deze gang van zaken zullen 
t rachten te vermijden. » 

In dat geval is er slechts een tweede optie 
mogelijk. De federalizerende stromingen, 
onder invloed mede van de oppositiepartijen 
die een integraal politiek en (of) ekonomisch 
federalisme heten na te streven, zullen in 
de partijen opnieuw vrij aan bod komen. 
De programma's zullen federalizerende op
lossingen voor de modernizering van de 
staatsstruktuur gaan aanprijzen. » 

Pan 
Hoe staan de politieke posities van dp fe-

deral 'sten in stemmen uitgedrukt? 
Levèfre, de franskiljonse sociaal-demo-

kraat , verheugde zich blijk>,..ar meer over 
de vooruitgang van de reaktionnaire PVV 
dan over die van de Vlaamse en Waalse 

federalisten, die hi j « niet lo belangrijk n 
noemt. Hij werd nagevooisd door baron 
Kronacker de la Sucrerie. 

Het Brussels satirisch blad geeft enkele 
beschouwingen bij de zuchten van opluch
ting die Prof. Baudhuin en zijn Libre Bel
gique, La Dernière Heure en andere uni t* , 
risten slaakten. 

« Inderdaad, de part i jen die het federa
lisme op hun programma hadden staan, ver . 
overden slechts 23 zetels op de 212 m a a r 
h u n stemmen zijn gestegen van 350.000 on
geveer in 1961 tot 860.000 nu. 

Met moet er trouwens aan toevoegen da t 
de 273.000 Sociallistische s temmen uit Luilc 
gegaan zijn naar de kameraden Cools, Grus-
lin, Paque, Sainte en Merlot die altijd ge
danst hebben naar he t fluiten van de MPW. 
En dat de heren Dejardin en Rassar t die 
zich van he t federalisme afzijdig hielden, 
op de kribbe kimnen bijten. 

Met de zuivere evenredige verdeling zou 
de BSP 60 in plaats van 64 zetels gehaald 
hebben, de CVP 73 tegen 77, de P W 46 
tegen 48. 

Maar de Kommunisten zouden er 10 ge
haald hebben tegen 6 en de Volksunie 14 
tegen 12. De P D F en de Waalse par t i jen 
zouden de overblijfende 9 zetels verdeeld 
hebben. De federalisten zouden dus 33 ze
tels gehaald hebben. 

Nog twee dergelijke « mislukkingen » en 
zij zullen de volstrekte meerderheid heb
ben. » 

Walter Luyten. 

Op doorreis in Duitsland. 

Uw overnachting langs de 
autostrade 

Hotel ff COOLMAN » 
Kaisersplatz 
Karlsruhe. 
(Vlaamse eigenaars). 

UW VAKANTIE 
IN HET ZWARTE WOUD. 

Volledig pens ion met goede 
b u r g e r k e u k e n , 13 m a r k daags 
juli - aug., a n d e r e m a a n d e n 
12 DM. 

G A S T H U I S R O S S L E 
7531 Hohenwart/Pforzheim 

In l ich t ingen tel . 015/61030 na 19 u. 

Te koop te Mecheien : 

rechtstreeks van eigenaar 

PRACHTIG PERCEEL BOUWGROND 
in de Moes tu ins t raa t , 
nabi j het Vr i jb roekpa rk 
(9 m. bij 35 m . ) . 
Zeer rus t ige omgeving, 
op ong. 10 min . van de 
Brusse lse poor t . 

Telefoon : 015/17467. 

Wl] vragen namens BEL AP, A. G. 
Bazel. Zwitserland, voor organisa
tie en verkoop van zijn elektr. 
werkend afzuigfilterapparaat (ver
schillende modellen) voor veront
reinigde lucht in toilet en keuken, 
een zelfstandige dealer In één der 
provincies Oost-Vlaanderen, 
Brabant. Limburg Zij, die tets we
ten op te bouwen met een zeer 
aantrekkelijk artikel en kunnen 
beschikken over ± 75 000 fr (aan
koop eerste voorraad) gelieven te 
schrijven naar De Buck-Van der 
Paal, Grote Steenweg. 481. Ber-
chem-Antwerpen. (Invoerders). 

H E T A L G E M E E N 
B O U W B E D R i a P 
K U N N E N 

EEN VAN DE 30 GROOTSTE TUSSEN DE 
24.455 BOUWBEDRIJVEN VAN HET LAND. 
BIEDT U EEN VIERDUBBELE WAARBORG 

— 15 JAAR ONDERVINDING 
— MEER DAN 4.800 TEVREDEN KLIENTEN 
— 300 ARBEIDERS IN VASTE DIENST EN 

200 SPECIALISTEN 
— RUIMSTE FINANCIERING EN WEERGA

LOZE SERVICE. 
Wilrijk, Pr Boudewijnl-. 333. T. 49..39.30 
Antwerpen. Mcir, 18. Tel. 32.92.18. 
Gent, Ondcrbergen, 43. T (09) 2.5.19.23 
Genk, Molenstriiat, 39. Tel. (011) 544..la 

RIJKSTE GRONDENKEUS VOOR EEN
GEZINSWONINGEN EN HALVE VIL
LA'S TE ANTWERPEN - GENT - GENK 
EN HUN RANDGEMEENTEN 
VERKAVELINGEN TE : EDEGEM -
MORTSEL - DESTELBERGEN - KON-
TICH - GENK - SCHOTEN e.a. 

'"^ GEEN SERIEBOUW ! STEEDS ORIGI
NELE ONTWERPEN VOLGENS UW 
WENSEN, EISEN EN PERSOONLIJK
HEID. . 

WIJ BOUWEN OOK OP UW 
GROND ! 

BON 
: Bouwtijdingen 
; Home building blad van het 
i Algemeen Bouwbedrijf Kunnen \ 
\ Deze bon behoorlijk ingevuld en ons ; 
: teruggestuurd geert recht op gratis : 
: jaarabonnement. 

E Naam : . . . . — — . . . — * * . • . » \ 

Adres: . . . . - • • - . i 

: Handtekening : 
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EDERLANDSE KIJK 
OP Y.U. OVERWINNING 
Het weergeven en bespreken van de verkiezingsuitslagen door de Nederlandse 

pers heeft niet alleen in Vlaanderen maar ook in Nederland zelf heelwat reakties 

uitgelokt. Onmiddellijk na de verkiezingen kregen wij op onze redaktie een 

stortvloed van brieven « van over de meet», brieven die meestal de verontwaar

diging weergeven van de stellers nopens de wijze waarop sommige Nederlandse 

dagbladen de Volksunie-overwinning bestempelden. Wij geven hierna enkele 

uittreksels uit verschillende vooraanstaande bladen. 

Onder de titel « beheerst door taal
kwestie » bracht de Maasbode een 
stuk waarin gezegd wordt dat de 
Vlaams-Waalse tegenstellingen en 
de taalkwestie voor een goed deel de 
verkiezingen beheersten. 

« Dit blijkt stellig uit het feit, dat 
juist die partijen winst boekten, die 
deze tegenstelling en taalkwestie in 
hun propaganda exploiteerden » zo 
schrijft het blad En verder : « De 
liberalen haalden m Wallonië en 
vooral in de Brusse'se agglomeratie 
verbluffende cijfers, nadat zij open
lijk de partij van de Walen hadden 
gekozen en verkondigd hadden, dat 
de coalitieregering van christende-
mokraten en socialisten onder Lefè-
vre en Spaak te veel gedaan had 
voor de Vlaamse zaak en voor de 
Vlaamse taal. De extreme Vlaamse 
Volksunie daarentegen noteerde be
duidende winst, uiteraard in Vlaan
deren, nadat zij nadrukkelijk had 
gesteld, dat de regering Lefèvre te 
weinig had gedaan voor de Vlaam
se belangen en de Vlaamse taal ». 

Hetzelfde blad schreef in een vol
gende uitgave : « In een land waar 
de ambtenaren van de ministeries 
en de suppoosten der musea op hun 
Vlaams of Waals zijn onderzocht, 
gerubriceerd en geteld worden, is het 
ten enemale onmogelijk vier jaren 
te regeren zonder ooit de Walen en 
zonder ooit de Vlamingen op de bi j 
zonder ontwikkelde en gevoelig ge
bleven tenen te gaan staan. Aan het 
einde van een legislatuur zit een 
Belgische regering dan ook gemeen
lijk tussen twee stoelen. 

De « Waalse » en vooral « Brussel
se » winst van deze Kamerverkiezin
gen gaat naar de iiberalen, die met 
48 zetels een nog nimmer bereikt en 
ook nog nooit gedroomd hoogtepunt 
bereikten De « Vlaamse » winst 
kwam de Vlaamse Volksunie len goe
de, die zich met 12 kamerzetels nu 
wel zo gewichtig zal gaan voelen dat 
het gebruik van de Franse taal in 
uniekringen we] niet zal uitblijven ». 

Vooral deze laatste zin doet ons 

vermoeden dat de korrespondent van 
dit katoliek blad op het « bijzonder 
ontwikkelde en gevoelig gebleven 
hoofd » moet zijn gevallen! 

De Haagsche Courant schreef : 
« De (verloren) zetels zijn gegaan 

naar de liberale P W , de rechtse 
(Vlaamse) Volksunie, de communis
ten en naar het zogenaamd Demo-
kratische front van Francophonen 
(FDF). Het beeld van de ontwikke
ling zoals dat thans uit de stembus
sen is gekomen, was zoals men weet 
algemeen wel verwacht De socialis
tische minister van buitenlandse za
ken moest toegeven dat de verkie
zingen « onbetwistbaar een conser
vatieve overwinning » opleverden. 

Hij meende dat de oorzaak van de 
ontwikkeUng vooral moest worden 
gezocht in het taaivraagstuk. Van 
den Boeynants, heeft naar voren ge
bracht dat de teruggang van zijn 
partij en van de BSP is veroorzaakt 
door « slijtage van het bewind, psy
chologische fouten van de regering 
en het feit dat de kiezers de voor
keur hebben gegeven aan gevoels
kwesties ». 

In een stuk « Buitenlands pers
pectief » knoopte het blad daarna 
enkele beschouwingen vast aan de 
verkiezingsuitslagen : 

De liberale Partij voor Vrijheid en 
Vooruitgang beantwoordt beslist niet 
aan haar naam. Talrijke Fransspre-
kende Belgen, vooral Brusselaars, die 
hun positie bedreigd zagen door het 
taaicompromis dat de vorige rege
ring heeft uitgewerkt en dat nu met 
tweederde meerderheid definitief als 
grondwetswijziging door het parle
ment moet worden goedgekeurd, heb
ben op de liberalen gestemd, die op 
deze sentimenten speculeerden. An
deren gaven hun stem aan het nog 
ongunstiger « Democratische Front 
van Francophonen »• 

Ten gevolge van dit alles staat het 
niet geheel vast, dat een nieuwe ka

tholiek-socialistische regering zonder 
steun van andere partijen de voor 
de grondwetsherziening vereiste 
meerderheid van tweederden zal 
kunnen halen. Ach, de Belgen zullen 
ook deze moeilijkheid wel « debrouil-
leren en arrangeren » zoals ze dat 
gewoon zijn Maar de politieke situa
tie bij onze zuiderburen is instabie-
ler dan ooit en het is een schrale 
troost dat de grote partijen, inclu
sief de liberalen, het tenminste eens 
züT over de buitenlandse politiek. 

Het « A'gemeen dagblad » zag de 
winst van de Volksunie vooral in de 
richting van de jeugd : 

« In Vlaanderen is de winst van de 
liberalen minder spektakulair. 

Daar moet de Christelijke Volks
partij een flink deel van haar jon
ge kiezers aan de radikale Vlaamse 
Volksunie afstaan, die sedert 1961 
haar stemmenpercentage van 3,1 % 
meer dan verdubbeld heeft. 

Ons inziens gaf de « Nieuwe Rot
terdamse Courant » een van de bes-
te kommentaren, althans van diege-
nen die wij onder ogen kregen. Zij 
gaf de (liberale) VVD een flink< 
veeg uit de pan. Dat ging als volgt 
onder de titel « een ongelukkige gC' 
lukwens ». 

Een van de gelukwensen die de li
berale Partij van vrijheid en voor
uitgang mocht ontvangen na haai 
grote overwinning in de Belgischi 
verkiezingen, was van haar Neder
landse zusterpartij, de W D . Nu ziji 
zulke gelukwensen tussen partij ei 
van dezelfde pluimage voornamelijl 
een kwestie van routine. In dit ge
val echter zou de W D er goed aan 
hebben gedaan indien zij, voordat zij 
haar telegram verzond, eerst even 
nagegaan had waaraan de P W haai 
geweldige stemmenwinst te danken 
had. Die winst heeft nl. slechts in 
zeer beperkte mate iets te maken 
met de liberale beginselen der par
tij . Zij heeft heel veel te maken met 
het feit dat vele Walen, Brusselaars 
en franskiljons in deze partij een bol
werk zagen tegen de toekenning aan 
het Nederlandssprekend volksdeel 
van rechten waarop het op grond 
van 'n groeiend aantal aanspraak kan 
maken. Een zodanig verzet tegen d€ 
rechten van taaigenoten kan, dunkt 
ons, nooit een reden tot bijzondere 
vreugde voor Nederlanders zijn. 

Het gelukwenstelegram van de 
VVD aan de PVV is een blijk te meer 
van de onverschilligheid waarmee 
het Nederlandse pubhek over het al
gemeen staat tegenover de strijd 
voor zijn eigen taa en cultuur bui
ten zijn grenzen en tevens een nieuw 
blijk van de lage prioriteit die in het 
denken van de VVD aan zaken bui
ten eigen land — maar die toch Hun 
weerslag op eigen land kunner heb
ben! — gegeven wordt. S.D.L, 

mv] ':9li::\m:^ 
i*iiiii 

i l 

Nog 'n kijkje op onze geslaagde betoging te Antwerpen: de menigte op het Groenplein op 't ogenblik dat W. Luyten speekt. 
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BEWEGINCSLEVEN 
AAN ALLE VLAAMSE MUZIKANTEN BRABANT 

Om aan het steeds meer voelbaar tekort aan een eigen 
harmonie, die onze optochten en samenkomsten met passen-
dp strijd- en marsliederen zou opluisteren, te verhelpen zijn 
een tiental Vlaams-Nationalisten, ongeveer 3 weken geleden 
in vergadering bijeengekomen m het lokaal « Peter Beno t » 
en hebben de beslissing genomen een nieuwe partij-harmonie 
op te richten in navolging van de tussenoorlogse en roem
rijke « Prontharmonie » wier traditie zij zal voortzetten. 

Als voorname Peters van de 
laatst geborene der VU vernoe
men wij : Meester Frans Van der 
Eist, Voorzitter der VU, Dokter 
Roossens, Senator, R. Matthijssens 
Volksverteggnwoordiger, Rudi Van 
der Paal, Voorzitter VU Antwer
pen, en zoveel anderen die met de 
grootste geestdrift het ontstaan 
onzer harmonie hebben begroet. 

Het bestuur werd met eenparig
heid van stemmen als volgt samen
gesteld • 

Voorzitter : J. Rosci, Rudolfstr. 
56, Antwerpen, Ondervoorzitter : 
B Ceuppens, Belg'ëlei 202, Ant
werpen (Prov. Raad) , Sekretaris: 
Th. Moorkens, Edw. Arsenstr. 129. 
Mortsel. Penningmeester : J- Las-
ters te Schilde. 

Als Harmonienaam werd voor
gesteld en aangenomen '• « Volks
unie-Harmonie »• Het lokaal is 
« Peter Benoit », Prankrijklei 8, 
te Antwerpen, waar de herhalin
gen zullen plaats vinden elke don
derdag telkens tussen 20 uur 30 en 
22 uur 30 onder leidmg van de 
eeuwig jonge en zeer bekwame L 
Dedecker. 

Hiermee doen wij dan ook een 
eerste oproep aan alle Vlaams-Na-
tlonale muzikant€n, aan de oude
ren en vooral aan de voormalige 
spelende leden der « Prontharmo
nie » en alle getrouwen van de 

vroegere « Mal » zeggen wij ; uw 
plicht dwingt u bij ons aan te 
sluiten en de rangen te verster
ken; en aan de jongeren zeggen 
wij : u hoort bij ons, en moet in 
onze rangen staan, daar is uw 
plaats, opdat een machtige Volks
unie Harmonie weer terug de 
machtige Vlaamse strijd- en stap-
liederen zou laten weerklnken 
langs plein en baan, en onze ze-
gewil zou opklinken uit onze mu
ziek en dat deze zegewil en geest
drift zal overslaan op de lauwen 
en de twijfelaars en hen moge 
opwekken tot de daad. Geen be
tere propaganda dan de muziek 
en het lied, dat blijft weerklinken 
ia har t en ziel. Iedere Vlaamse 
Muzikant kent nu zijn plicht en 
handele er naar en melde zich zo 
vlug mogelijk : op onze herhalin
gen, of in ons lokaal bij de uit
bater, ofwel aan een der boven
staande adressen. 

0(rfc doen wij een oproep tot alle 
sympatisanten : helpt ons, gteun 
ons, 7,oveel als mogelijk, zelfs de 
kleinste financiële steun Is wel
kom, en indien zelfs die kleinig
heid niet mogelijk is, geef ons dan 
uw morele steun doM- uWe tegen
woordigheid op al onze samenkom
sten. 

Samen een muzikaal front. 

Het bestuur. 

ANTWERPEN 
BORGERHOUT 

Op vrgdag 11 juni heeft onae 
maandelijkse ledenvergadering 
plaats m ons lokaal « de Nieuwe 
Camot », Oamotstraat 60. Ant-
wer{>en te 20 uur 30. Op de dag-
carde thans geen sjM-éker, doch wel 
een gezellige avond met muziek, 
zang en Vlaamse feestvlaaien. We 
vieren de overwinning yan 23 mei 
Tevens willen wij van deZe avond 
een kleine feestelijke hulde maken 
aan i' de harde werkers-propa
gandisten, aan al degenen die mee 
hielpen aan al de Volksun-ezege 
hetzij door vouwen ot blossen, 
plakken, geldoj>halen. schrijven, 
en zoveel andere aktiviteiten. 
Langs deze weg danken wij reeds 
al die overtuigde propagandisten, 
en niet in het minst de vele sym-
patisanten-geldschieters. Allen har
telijk dank. en tot vrijdag op on
ze vergadering. 

BRUSSEL 
Brabants Guldensporenzangfeest. 

Het Brabants Guldensporenzang-
feest zal dit jaar plaats hebben 
op zondag 4 juli e.k te 16 uur 
(stipt) in de Magdalenazaal, Du-
quesnoystraat 14 te Brussel (nabij 
het Centraal Station). 

Ultvoer(ters : 
Josée Standaert — Armand 

Preudhomme — Wies Pee en J a n 
Brouns terwijl Hendrik BorginoQ 
als feestredenaar zal optreden. 

Voor het koorgedeelte hebben de 
inrichters beroep gedaan op he t 
zeer befaamde meisjeskoor van het 
Technisch Inst i tuut O.L. Vrouw 
(Zele) o.l.v. Josée Standaert . 

De begeleiding van de massazang 
wordt verzorgd door het Vlaams 
Volkskunstorkest o.lv. J a n a Ver-
rept. Verder treden op : de Koreo-
grafische groep van het Technisch 
Insti tuut O.L. Vrouw (Zele) o.l.v. 
Josée Standaert ; de Koreografl-
sche groep « St. Lucia » (Begijnen
dijk) o.l.v. Mj. Van der Auwera; 
de Volkskunstgroep « De Garve » 
(Brussel) o.l.v. René Lepeer; de 
Zilvermeeuwtjes (Brussel); de be
geleiding van het koor wordt ver
zorgd door Louis Pas; de algeme-
ne regie berust bij René Lepeer. 

Dit Oulden^jorenzangfeest wordt 
ingericht door het Algemeen Ne
derlands Zangverbond Brabant 
met de steun van VTB-VAB e n de 
medewerking van een twintigtal 
Vlaamse Verenigingen. 

De toegangsprijzen zijn : 50 fr. 
en 35 fr. Kinderen tot 12 jaar en 
jeugdgroepen betalen 10 fr. 

Deze zijn t« verkrijgen ; door 
overschrijving op PR 1144.15 van 
ANZ - Gouw Brabant te B n i s s d 
4 (tot 26 juni inbegrepen). Op het 
VTB s ^ r e t a r i a a t , E. Jacqmaln-
laan 126 te Brussel. I n lokaal 
Graaf van Egmont, J . van Praet-
straa.t 28 te Brussel. Bij de b©-

BABY-RELAX 

WAGENS . STOELEN 

KWALITEITS-

SPEELGOEO 

DE LAATSTE I 
SNUFJES INI 

DIEPESTRAAT44 ANTWERPEN TEL. 32.44.30 

M A A T K L E D I N G hypermoderne methode 

G.BERGERS 
•ie Perfekte pasvorm 

•k Prima afwerking 

•k Snelle bediening 

Sint-Jans-Vliet 19 (Kleine Tunnel) Antwerpen 

TeL 33.91.65 

Interfonie 
Geluidsvers te rk ing ID de p e r t e k t i t voor 
' a l en • r e k l a m e w a g e n i kerken huis-
•camers enz . . . 

W e n d t U in vei t r o u w e n tot : 
ELECTRO AROUSTIEK 

DE GELUIDSBRON' 
Lange Leemst raa t , 7 a 
A N T W E R P E N TeL : 33.04.95. 

Radio - T.V. - d r a a g b a r e radiotoes te i len 
p la tendraa ie ra . Wij r e r t e g e n w o o r d i g e n 
enkel merken van de hoogste hoedan ig 
heid — Bandopnemera vanaf 2.250 F 
to t 117.000 F . 
Op vertoon van deze aankondiging geniet 

V tpeeiaU voorwaarden. 

stuursleden. Op 4 juU aan de in
gang van de zaal. 

SCHAARBEEK 
Op 19 juni 1965, vindt op onze 

gemeente een volksfeest plaats ter 
gelegenlieid van onze daverende 
overwinning. 
Programma. 

18 uur; officiële opening van ons 
kantonaal sekretariaat, in tegen
woordigheid van onze volksverte, 
genwoordigers en hoofdbestuurs
leden, Daillylaan 23-25, Schaar
beek. 

19 uur 30; in de zaal Luxor, Pa
viljoenstraat 56, Schaarbeek, geza^ 
meiijk feestmaal. 

21 uur ; in de zaal Luxor, reuze-
volksbal, met gekend Vlaams or
kest, en talrijke verrassingen. 

Wie wil deelnemen aan deze 
feestelijkheden (feestmaal, bal, 
enz.) stortte van nu reeds de som 
van 65 fr., op POR. 968.93 van de 
Hr. Sweerts, Daillylaan 20, Brussel 
3, niet vermelding : feest VXT. 

Iedereen is welkom. 

OOST-YLAANDEREN 

DENDERMONDE 
Groot overwinningsbal. 

Het groot overwinningsbal voor 
het arrondissement Dendennonde 
zal plaats hebben op zaterdag 19 
jimi. Nadere inlichtingen volgen 
hierover in het volgende nummar . 

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

Uitgave van de 
V.Z.W. VOLKSUNIE 

R E D A K T I E : 
Mr F r . Van der Eist , 

H o o f d r e d a k t e u r . 
T. van Ove r s t r ae t en , 

R e d a k t i e s e k r e t a r i s . 
S. De Lie, W i m Jo r i s sen , 
l ic. W. Luy ten , R. Mat-
theyssens , W. Cobbaut , M. 
Babyion , E. Slosse, d r L. 
W o u t e r s , J . Die r i ckx . 

Leden . 
Alle b r ie fwisse l ing voor 
r e d a k t i e n a a r : 
Ro ta typ , Sylv. Dupuis l . , 
110 Brus . 7. - TeL 23.11.98 

Beheer : 
Maur ice L e m o n n i e r l . 82 
Brusse l L - TeL : 11.82.16. 
Alle k l a c h t e n voor n i e t 
on tvangen van b l ad op d i t 
a d r e s . 

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

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

( m i n i m u m ) . 
Losse n u m m e r s : 6 F . 
Alle s to r t ingen voor he t 
b lad o p p o s t r e k e n i n g : 
1476.97, Volksunie - B rus . I 

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

zoekertjes 
Afdelingschef, n a 12 jaren in 

petroleumnijverheid, wegens VI.-
Nat. politieke aktiviteit ontslagen, 
bekwaam leider en organisator, 
korrespondent vreemde talen, be . 
slagen op expeditie- en scheepu 
vaartgebied, enz., zoekt geschikte 
werkkring in overeenstemming 
met kennissen, liefst in 't Ant-
werpse. Niet noodzakelijk petro-
leumindustrie. Beschikt over 
schrijfmachine voor eventueel 
thuiswerk. Schrijven redaktie on
der D12. 

Gevraagd jonge v r o u w , b e 
d i e n d e v o o r f i rma Deurne -An t -
w e r p e n . Telef. - d a c t y l o - h u l p -
b o e k h . - ned. , f r ans en i nd i en 
mogel i jk enige b e g r i p p e n v a n 
du i t s . Schr i jv . bu r . b lad . 

Da 
Jonge m a n wenst kamer te hu 

ren, Brusselse agglomeratie, voor 
zeer lange tijd (3 j a w ot meer) ; 

Graag melding p-a : G Van I n . 
Predlkherenrel 20. Brugge, teL 
375.99. 

D9 

Hulsvrouw In bezit van schrijf
machine zoekt bijverdienste onder 
de vorm van typewerk thuis. I s 
vroeger bediende geweest, be
heers t de Nederlandse taal e a 
heeft noties van Frans , Engels en 
Duits. 

DIO. 

Door repressie getroffen persoon 
vraagt lening aan te gaan, kap. 
50.000 fi-M terugb met interest, 
duur 5 jaar . Zeer eerlijk. Zich wen
den bureel blad onder nummer 
D l l . 

R r r n a te Brxissel, Oentrum-gale. 
r i j , biedt plaats aan twee-talige 
daktylo. 

Jonge moeder zoeia thuiswerk: 
t>ezit een tchrij tmach., daarbij 
een schoon handschrift : kan aa-
berlspriijk Nederlands en goed 
rekenen. Zou ook kunnen neipea 
bl] opzoekingen en statistieken. 
Schrijven letters BT bureel blad. 

Zoet centrum Brussel ofwei voor-
gemeenten Laken Schaarbeek . 
Anderlecht : oude ruime heren-
woning te 1 uren tegen 1 augustus 
1965. 

• a n den Eynde : WiUem Bosler-
• t r . t . Mechelen 

Jong leraarsgezin wonende op 
100 m. van de see te R&versljde. 
Mtddeikerke. wenst gedurende <to 
zomermBanden e n k d e kinderen 
tussen 4 en 10 jaar op te nemen 
tegen vergoeding. Voor tnlichtln.' 
gen : tel. 059-729.40. 

Voor kennismaking en huwelijk: 
f lamingant 1,80 m, 28 jaar, knap, 
doet oproep tot mooie flamingan-
te, groot, volslank type. Schrijven 
bureel blad onder letters D-13. 

Vragen twee meisjes voor ka
mers en opdienen juli en oogst. 
Goede verdienste en Vlaams. 

G. Bailleul, Zeedyk 115, Middel
kerke. Tel. 0-59-20836. 

KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS 

GEBOREN 
onder de 

TWEELINGEN 

u w KAWS. 

NATIONALE 
LOTERIJ 
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ANTWERPEN 

ANTWERPEN 
Overwinningsbal. 

Op zaterdag 19 juni te 20 uur in 
de zaal Palladium, Offerandestr., 
vindt het groot overwinningsbal 
van de Volksunie plaats. De Ant
werpse afdelingen zullen daarop 
natuurli jk zeer talrijk vertegen
woordigd zijn. Reeds nu spr :ekt 
iedereen vrienden en kennissen 
a a n om dit bal, dat e.̂ n reusachti
ge belangstelling belooft te kennen, 
bij te wonen. 

ANTWERPSE POLDER 

l>ank. 

Lang-s deze weg danken wij nog
maals alle kiezers en kiezeressen 
die de Volksunie hun vertrouwen 
hebben geschonken. De gemiddel
den m ons gewest lagen zeer hoog, 
bij de hoogste van het land wat 
onze partij betreft Ons gemeente
raadslid Staf De Lie 'behaalde een 
groot persoonlijk sukses, maar on
getwijfeld heeft de inzet van tien 
tallen in de propagandaploegen, 
de bus-ploegen en de vele stille 
medewerkers alsmede zij die fi-
nantleel gesteund hebben, een bij
drage geleverd in dit sukses. Onze 
dank gaat naa r allen, evenwel met 
he t verzoek zich verder bereid te 
houden voor het harde werk van 
uitbouw dat ons te wachten staat . 

Feest. 
Binnenkort zal door onze afde

ling in samenwerking met het 
Polders Aktiekomitee een teer-
feest ingericht worden in he t lo
kaal bij Gaby te Berendrecht. 

Hierop worden allen uitgenodigd 
die zich bij de jongste verkiezings
strijd verdienstelijk hebben ge
maakt . Verdere inlichtingen wor
den persoonlijk medegedeeld. Het 
wordt een gezellig teest, zeker ver
diend na de geweldige in.=pannin-
gen die geleverd werden. 

MEKKSEM 

Rouw. 

Wtj danken al de 'Vlaniingen- van' 
Merksem, al de kiezeressen en kie
zers uit naam van de Volksunie, 
maa r omwille van de rouw die on
ze afdeling treft geven we geen 
andere berichten. 

Te midden van de drukke da
gen die wij allen in opgebeurde 
s temming doormaakten, kwam als 
een donderslag uit de hemel het 
bijna ongelooflijk treurig nieuws, 
da t een onzer jongere kameraden 
en trouw medewerker, na een kort
stondige ziekte, op 27-jarige ou
derdom was overleden. 

Vrijdag 28 mei hebben wij ons 
medelid Willem Jansen ten grave 
gedragen. Willem was een oprecht 
en goed Vlaming, een brave ka
meraad, een voorbeeldig huisva
der. Vol verwachting en hoop 

maakte hij ons deelzaam in zijn 
geluk, dat een tweede kindje zou 
geboren worden. 

De zoon is geboren en de jonge 
vader is heen. Zij hebben elkaar 
niet gekend. Wij voelen mede in 
de diepe smart van deze uitzon
derlijk zwaar g-troffen familie. 
Aan Mevrouw Jansen-Backx en 
ha re twee kindertjes bieden wij 
de verzekering aan van ons mnig 
medevoelen. 

NIJLEN 
De Volksunie, afdeling Niilcn, 

nodigt aile Vlamingen uit op haar 
schitterend « groot overwmnings-^ 
bal » op zaterdag 5 juni 1965 om 20 
uur in het lokaal bij Karel Dains, 
Kerkplein te Nijlen. 

LIMBURG 

SCHILDE-HALLE 

Groot overwmningsbal Dit op 
zaterdag 12 juni m de feestzaal 
van de « Toverfluit », Turnhout-
baan 1. Halle 

Elke Vlaams Nationalist van 
he t kanton Zandhoven en van ver 
daarbuiten wordt hartelijk uitge
nodigd de overwinning op een vro
lijke en echte Vlaamse wijze mee 
te vieren. 

HASSELT 

Om onze milit-inten en -'dede-
den te dank n voor het geleverde 
werk t j d c n s de verkiezingsstrijd, 
orgsn'ssert afdeling Has ' e i : e-n 
gezellig samenzijn op dinsdag 15 
juni, waa'-op tevens de nieuw^ uit
bouw van de afdeling zal bespro
ken worden. 

ledere yi wordt hierop nc^ schrif
telijk uitgenodigd. 

HOESELT 

Te Hoeselt overleed deze week 
mevrouw Duchateau, moeder van 
Dr Duchateau, lljsïtaanvoerder 
voor de Kamer arrondissement 
Tongeren - Maaseik. 

Wij bieden de achtbare familie 
onze blijken van kiist-'lijke deel
neming aan in het onherstelbare 
verlies dat haar heeft getroffen. 

OOST-YLAANDEREN 

BRABANT 

LEUVEN 

Alle Vlamingen worden ver
wacht op het Lentefeest met bal 
in de gemeentezaal Winsele 
op zaterdag 5-6-65 te 18 uur. Or
kest Bert Munten. 

De Vlaamse jeugdvereniging en 
een choreografische groep hopen 
te mogen rekenen op de aanwe
zigheid van de jeugd. 

VILVOORDE 

BURST - BAMBRIGGE - RESSE-
GEM. 

Ter viering van de grootse 
overwinning en vooruitgang van 
de Volksunie (tweede oartij in 
Burst! in onze afdeling, als blijk 
van dank voor de totale inzet van 
al haar leden bij de verkiezings-
c .pagne, nodigt onze afdeling al 
haar leden en geduldige echtgeno
ten uU tot ecn gezellig samenzijn 
en eetmaai in het lokaal bij Geers 
Pr. op zaterdag 5 juni om 19 uur. 

Dit gezellig samenzijn zal ver
eerd worden met de tegenwoordig
heid van ons pasverkozen provin
cieraadslid Urbain De Grave uit 
Aaigem. 

MABIAKERKE-O.VL. 

Wij Vlagen medewerkers om ons 
maandblad « Vrij », hetwelke de 
Vlaams Nationale gedachte ook op 
onze gemeente na de vwkiezJngen 
moet propageren, op te bouwen 

Naar de vele Vlamingen op de 
gemeente wacht « Vrij » op Uw 
daad om vrij te gaan ademen voor 
een betere toekomst. Belangstel
lenden wenden zich tot J Antho-
nis, 26 pr. Elisabethstraat T-G. 
Tel. 26.47 80 — PCR 13.49.50. 

MERELBEKE 

« De Weergalm ». 
Alle kopij voor het eerstvolgend 

nummer van ons plaatselijk blad 
dient zo spoedig mogelijk binnen 
te zijn bij Piet De Pauw, 38 Guido 
Gezellelaan, Merelbeke. En ver
geet Uw gewaardeerde steun niet, 
die het verdei- verschijnen van 
ons bladje mogelijk m a a k t 

WEST-YLAANDEREN 

MENEN 

Hartelijk dank aan de mannen 
uit Menen en hun geduldige echt
genoten. Voor het verkiezingstonds 
werd 17.000 fr. verzameld. Er werd 
hard gewerkt. Vrije tijd, rust. za
terdag- en zondagen werden op-
geofierd voor meetings, karavaan, 
vergaderingen, plaktochten en tal
loze initiatiaven. 

Honderden brieven werden ver
zonden, een plaatselijk pamflet 
werd verspreid. Vooral dient een 
eresaluut gebracht aan de sympa
thieke, onvermoeibare kandidaten 
Andries Dutry en Wilfried Ser
geant. 

Menen zal met rusten op zijn 
lauweren, maar doorzetten, taai, 
zonder ophouden, de gesmede band 
moet verruimd en verstevigd wor
den. 

Het arrondissementeel ovsrwin-
ningsbal van de Volksunie dat za
terdag jl. plaats had m de zaal 
Witte t eeuw ,te .„Vilvowde t m d e 
eeji geslaagd verloop. Volle zaal 
en stemming, het was er allemaal, 
en dit mede dank zij de ijver die 
de verschillende afdelingen (nota 
bene met de vermoeienis van de 
verkiezingsperiode in de benen) 
aan de dag gelegd hadden. Onze 
kersverse volksvertegenwoordiger 
dr Vic Anciaux en zijn van geluk 
.stralende dame werden er In de 
bloemen gezet. Een geluk maar 
dat de aanwezigen reeds een week 
tevoren hun vaderlandse plicht 
vervuld hadden want wanneer dit 
bal m de vroege ochtenduren be
sloten werd waren velen gewis 
niet meer in s taat oP een stem
brief de lijst van de P W kandi
daten te onderscheiden van deze 
van de VU en het gepaste bolletje 
zwart te maken. 

DEZE WEEK OP ÜW SCHERM 
ZONDAG 
10 00 : Protestantse dienst voor 
Pinksteren — 11.20 : Pmkstermis 
— 15.30 ; De PImtstones (84e all.) 
— 15.55 : Egypte nu — 16.25 : 
Volksooncert door de Philharmonie 
van Antwerpen o.l.v. Ernst Van der 
Eyken — 18 40 : Klem. klein kleu
tertje — 19.00 : De avonturen van 
kleine' beer : De everzwijnen (Se 
afl ) — 19 25 : De plannen van 
Jean, jeugdfilm — 19.55 ; Weerbe
richt — 20.00 : TV-nleuws — 20.15 : 
Sportweekend — 20.45 : Speelfilm : 
Malta Story, oorlogsfilm van Brian 
Desmond Hurst met Alec Gunnes, 
Jack Hawkins en Anthony Steel — 
22.20 : Diapason. Vandaag : Nor-
bert Rosbeau — 22 45 : TV-nieuws. 

MAANDAG 
16.45 : Paardesport. Rechtstreekse 
reportage van de jumping, gehou
den te Wiesbaden — 19.30 : Richard 
I^eeuwehart ; Het huwehlk van Sir 
Kenneth (20e atl.) — 19.55 : De 
Weerman — 20 00 : TV-nieuws — 
20.30 : Theednnken. toneelspel van 
Jan Christiaens — 21.30 : Optreden 
van Donna Hightower en Don Gals 
— 21.55 : Toneelmagazine — 22.15 : 
TV-nieuws 

DINSDAG 
19 30 : Teletaalles : Engels. Eerste 
les : Walter and Connie at home 

19.45 : Filmmuseum van de 
schaterlach. Bii de fotograaf, film-
klucht met Harry Langdon — 
20 00 : TV-nieuws — 20.25 : De 
schelmen. TV-leuilleton met Char
les Hover, David Niven, Gig Young, 
Robert Coote en Gladys Cooper, le 
afl. : Een miljoenenzaak — 21.15 : 
Kriskras door de Sowjetunie. Eerste 
fleel : De facade — 22.00 : Gast-
programma. De katholieke gedachte 
en actie — 22.30 : TV-nieuws. 

WOENSDAG 
19 30 : TelevifaUm — 19 55 : De 
Weerman — 20.00 : TV-nieuws — 
20.25 ; Kiik omhoog. Sterrenkunde 
voor iedereen — 20 45 : Speelfilm : 
Liefde en brunetten, komedie van 
en met Robert Lamoureux — 22 00: 
Zoeklicht — 22.20 ; TV-nieuws. 

DONDERDAG 
19.30 : Teletaalles : Engels Tweede 
les : Walter and Connie at the shop 
— 19.43 : De schapendoder : De 
doder slaat toe. le afl van een 
nieuw vertilmd vervolgverhaal voor 
de jeugd — 20.00 : TV-nieuws — 
20.25 : De Plintstones. 85e all. : 
De kleine Bam Bam — 20.50 : 
Puccini-festival. La Bohème, opera 
in vier bedrijven van Glacomo 
Puccini — 22.40 : TV-nieuws. 

VRIJDAG 
19.30 : Teletaalles : Engels. Derde 
les : Walter and Connie movmg 
furniture — 19.45 : Internationaal 
jeugdmagazine — 19 55 : De Weer
man 20.00 : TV-nieuws — 20 25 : 
Arena — 20.50 : Westerns van vroe
ger en nu « Johnny Concho », van 
Don MacGuire met Prank Sinatra, 
Keenan Wynn en Phyllis Kirk — 
22.10 : TV-nieuws — 22.20 : Bios-
coop en televisie op zoek naar 
evenwicht. 

ZATERDAG 
19.00 : Religieus programma, Luceat 
rooms-katholieke uitzending — 
19.30 • Tienerklanken — 20 00 : 
TV-nieuws — 20.15 : Deusche 
Sohlagerlestspiele 1965 — 2145 : 
Echo — 22.15 ; In het Desilu-
theater : De commandant — 23.05 ; 
T'V-nieuws. 

ZUID-AFRIKA 

Door de geweldige u i tbre i 
ding van de Indus t r i e in Zuid-
.4frika, is er een grote behoef
te on t s t aan aan mensen , in 
vri jwel «He mogeli jke vakken. 

Te Potchefs t room, is d r i n 
gend nodig een graf isch vak
man, t .w. Machinezet ter voor 
plat- en adver ten t i e ze twerk . 

Beginloon is fr. 2800 per 
week van 40 uur . Dr ie w e k e n 
vacant ie per j aa r + fr. 52-50 
toeslag. Ind ien o v e r w e r k pe r 
week : ee rs te 6 u r e n 33 %, 
volgende 4 uren 50 % en al le 
over ige u ren 100 % toeslag. 
Kinderen o n d e r 18 jaar komen 
voor belas t ing aftrek in aan 
merk ing . Te Potchefs t room, 
zijn p r ima- Lager - en Hoger 
Onderwi j smoge l i jkheden . 

Br ieven met g e w a a r m e r k t e 
afschrif ten van d ip loma 's en 
getuigschr i f ten r ichten aan 
he t D.F. Immig ran t e komi lee , 
Sekre t a r i s F.H. De Neijs, 
D w a r s s t r a a t 37 Potchefs t room 
Zuid-Alr ika. 

LEBBEKE 

Het bestuur van de aldeling I^eb-
beke wenst langs deze weg alle 
Lebbeekse VU-kiezers hartelijk te 
bedanken. 

,Wij beschouwen het tevens als 
een grote plicht al degenen te be
danken die ons hun zeer gewaar
deerde medewerking hebben ver
leend tijdens deze voor ons volk 
levensbelangrijke kiesstrijd. Wij 
zijn er hun zeer erkentelijk voor. 

Al deze samengebundelde inspan
ningen hebben tot het schitterend 
resultaat geleid dat wij het onze 
hebben bijgedragen tot de verkie
zing van Dr. Van Boxelaer als pro
vincieraadslid en eveneens tot de 
verkiezing van Dr. De Paep als 
senator. 

Wij kunnen ons nu reeds tot 
doel stellen er bij de volgende 
verkiezingen voor het arrondisse
ment Dendermonde een volksver, 
tegenwoordiger door te halen. Wij 
naderen werkelijk zeer dicht dit 
doel. 

Een kiesstrijd is voorbij maar 
wij doen onverbiddelijk verder. 
Wij hebben in Lebbeke bewezen 
de meest dynamische partij te zijn 
en wij kunnen dus ook het mees
te bereiken. 

Verlof:BLAMKENBERGE 

Café-Restaurant-Pensioen 
RUBENSHOF 
Weststraat 79 

Telefoon (050H1571 
Vlaamse gezelligheid 

.STAK' 

Aanbevolen 
Huizen 

HERBERGEN 

SCHUIMKUBBERMATHASSEN 
met 
Gebreve tee rde 
bedekkings lagen 

RESSüUTMATUASSEN 
(Brevet 529768) 
met 
G e b r e t e t e e r d e karkassen 
(Brevet 512767) 

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

Mosselen - Paling 
Uitbater : Jan Brugmans 

TE ZELE (O. VL.) 
GEWATTEERDE BEDSPREIEN 
WOLLEN DEKENS 
Tel. (052) 44641 en 44642. 

Indien U geen verkoper 
in u-w omt rek kent s tuur 
ons een kaar t je en 'we 
zenden U het ad res van 
d e d ich t s bijgelegen ver
k o p e r Star Zele. 

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

<< PETER BENOIT » 
Franrijklei 8, Antwerpen 

Op doorreis te Aalst : be
zoek het Vlaams Huis 

«DE VRIENDSCHAP.) 
Kerkstraat 9 

(bij de Grote Markt) 

Bar - Bowling - Buffet 
OOSTHOEK 

Oosthoekstraat 17 
KNOKKE - Tel. 63.811 

VLAAMS HUIS 
IJzerlaan 82 Tel. (051)50749 

DIKSMUIDE 
Uitbater Leo Vreese 

Feestzaal voor 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. LEEMANS Deurne Z . 
Van Havrelei 70 T. 35.63.17 
Agent : De Coene, Kortrijk 

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

Voor uw modern interieur 
EURO-DOMI 

Kruidtuinlaan 6, Brussel 
met Geschenken-kelder 

Bouw-, veranderings- en 
herstellingswerken 
SEGERS Adriaan 

Steynstraat 187 
Hoboken - Tel. (03) 37.43.81 

BOEKEN - TIJDSCHR. 

Voor al uw Vlaamse lektuur 
EEN ADRES : 

Boek- en dagbladhandel 
Paul BEQUET 

Nassaustraat 6, Antwerpen 

HOTEL - RESTAURANT 

Bezoek het Payottenland 
goede spijzen vindt U in 

afspanning 
<( DE KROON » 

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

« Vlaams Huis n 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 

MIDDELKERKE 
« Vlaams huis Ware Di '> 
de Smet de Naeyerlaan 19 

Gezellige Vlaamse sfeer 

UURWERK 

Zwitserse uurwerken 
bij meester uurwerkmaker 

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

I k heb als voorzitter van de 
Volksunie op deze eerste grote samen
komst na de verkiezingen een aangename 
taak te vervullen. In de eerste plaats 
moet ik de meer dan 346.000 kiezers en 
kiezeressen bedanken die hun stem en 
hun vertrouwen geschonken hebben aan 
onze partij. Dit betekent meer dan 12 % 
van het ganse kiezerskorps in Vlaan
deren. 

Zij hebben hun vertrouwen gesteld in 
de Vlaams-nationale partij en het is onze 
plicht dit vertrouwen waardig te zijn : 
meer nog dan in het verleden zal de 
Volksunie moeten bewijzen opgewassen 
te zijn tegen haar taak. Deze taak is de 
verdediging van de Vlaamse volksbe
langen op ieder gebied. 

Het is een schone taak, een taak die 
wij met overgave en met hartstocht op 
ons genomen hebben. Het is onze trots 
dat vooral ook de Vlaamse jeugd achter 
de Volksunie staat. Wij hopen en wij 

verwachten dat de Vlaamse jeugd haar 
roeping positief zal beantwoorden en wij 
zeggen tot de jeugd dat zij haar plaats 
in de rangen van de Volksunie moet in
nemen. 

De Volksunie staat open voor de jon
geren en wenst te beantwoorden aan de 
bestrevingen en de opvattingen van de 
jonge generatie. 

Naar de toekomst gericht moeten wi\ 
bouwen op de Vlaamse jeugd, die zell-
bewust naar voren moet treden. Doch 
ook tot de ouderen, die vergrijsd zijn in 
de strijd en die zware offers gebracht 
hebben, wens ik bij deze gelegenheid een 
woord te zeggen. Het is steeds mijn be
kommernis geweest het vertrouwen te 
winnen en te behouden van hen die oas 
voorafgegaan zijn in de Vlaamse strijd. 
De Vlaams-nationale traditie wordt door 
de Volksunie voortgezet en wij zijn er 
fier op dat in onze rangen de ouderen 
naast de jongeren staan, schouder aan 
schouder, dat oude getrouwen thans weer 
naar het parlement en naar de provin
cieraden gaan als mandatarissen van 
onze partij. 

In de tweede plaats moet ik vandaag 
gans het partijkader en onze onvermoei
bare propagandisten bedanken voor al 
hetgeen zij tijdens deze kiesstrijd gepres
teerd hebben. Ik kan ze onmogelijk allen 
noemen. Daarom vandaag slechts één 
naam : onze propagandaleider Toon Van 
Overstraelen. 

[jensgezind en in gesloten ge
lederen heeft de partij, niettegenstaande 
de pogingen om verdeeldheid en zelfs 
scheuring te verwekken in onze rangen, 
de strijd gestreden, met vertrouwen in 
de leiding. De afstraffing die de scheur-
makers gekregen hebben zal een waar
schuwing zijn voor diegenen die zouden 
willen herbeginnen. 

De partij komt uit de strijd sterker dan 
ooit, met een grotere zelfzekerheid, met 
-en grotere strijdvaardigheid. Nu de 

partij nogmaals aanzienlijk gegroeid is 
en de mogelijkheden groter geworden 
zijn, is het noodzakelijk de organisatie 
verder uit te bouwen en te verbeteren. 
Ik ben er van overtuigd dat het partij
kader niet op zijn lauweren zal gaan 
rusten, maar dat de overwinning behaald 
in deze verkiezingen een aansporing zal 
zijn om zonder tijdverlies voort te wer
ken : ieder van U weet dat er nog veel 
te doen is, dat er nog veel kan en moet 
gedaan worden. Laat de gunstige kon-
junktuur niet voorbijgaan, gebruikt v.e 
om nieuwe leden te werven, nieuwe 
abonnementen te maken, de kaders uit 
te bouwen. 

Ten slotte moet ik de nieuwe manda
tarissen geluk wensen met hun ver
kiezing. 

Zij dragen thans een zware verant
woordelijkheid. Ik zal van hen eisen dat 
zij ten volle hun plicht doen. Zij hebben 
vrijwillig hun mandaat gewenst en aan
vaard, zij moeten er dan ook de gevolg

trekkingen uit maken. Ik zal niet aan
vaarden dat zij hun mandaat om andere 
beroepsaktiviteiten of om welke redenen 
ook zouden verwaarlozen. 

Nu wij in plaats van met vijt man met 
twaalf man zullen zetelen in de Kamer, 
en met vijf of wellicht zes man in plaats 
van met twee in de Senaat, mag en moet 
van ons een grotere parlementaire akti-
viteit verwacht worden. 

Een bizonder woord van hulde wens 
ik nog te brengen aan diegenen die hun 
plaats op de kandidatenlijsten ter be
schikking gesteld hebben om nieuwe 
kandidaten een kans te geven en de ver
ruiming die wij nastreefden mogelijk te 
maken. In de persoon van Mr. Guido Van 
In breng ik hier welgemeend hulde aan 
allen die het belang van de partij gesteld 
hebben boven hun persoonlijk belang. 

L fe verkiezingsoverwinning van 
de Volksunie is een belangrijke stap in 
de richting van het veroveren van 
Vlaams-nationale politieke macht en in
vloed. Indien onze vooruitgang groot 
geweest is, dan is hij evenwel een ge
zonde groei en geen konjunktuurver-
schijnsel, zoals dit voor de PVV het 
geval is. Het is onze overtuiging, en dit 
is belangrijk, dat wij op de thans ver
overde posities verder kunnen bouwen 
en dat in de toekomst onze vooruitgang 
onstuitbaar zal zijn. 

In het licht van de uitslag der verkie
zingen moeten wij de politieke toestand 
onderzoeken en ons standpunt bepalen. 

Deze toestand is verre van geruststel
lend. De overmoed van de PVV is al te 
groot en wij hebben de stellige indruk 
dat bepaalde kringen die Vlaams-vijandig 
zijn, ook in de CVP en in de BSP, ook 
andere invloedrijke instanties te Brussel, 
de gelegenheid willen aangrijpen om een 
politiek in te zetten die in het Vlaamse 
land op het scherpste verzet zal stuiten. 
Wij willen dan ook allen die het aanbe
langt waarschuwen. 

Er is geen enkele Vlaming minder in 
dit land of in het parlement omdat de 
PVV een verkiezingssukses gekend heelt, 
dat overigens aan zeer uiteenlopende 
motieven van mistevredenheid toe te 
schrijven is. 

De vooruitgang van de Volksunie in het 
Vlaamse land is politiek gezien minsiens 
even belangrijk als de verkiezingsover
winning van de PVV. Vooral de driest
heid en de overmoed die te Brussel aan 
de dag gelegd worden moeten worden af
gekoeld. Het is noodzakelijk er op te 
wijzen dat de Volksunie (in Vlaanderen) 
alleen reeds meer kiezers vertegenwoor
digt dan de PVV en het Front Démocrati-
que Francophone samen in het arrondis
sement Brussel. De pretentie v. d. frans-
sprekende Brusselaars die voor de PVV 
of het FDF gestemd hebben, berust op 
niets. Zij zijn en blijven in het land een 
kleine minderheid. Vlaanderen zal niet 
aanvaarden dat deze minderheid zijn 
wil opdringt. 

Wij weten dat wij gaan naar een kon-
flikt tussen Vlaanderen en Brussel. Wij 
waarschuwen allen dat het meerder
heidsvolk in dit land zich niet zal laten 
vernederen ot minoriseren. 

De overwinning van de Volksunie is 
het enig tegengewicht in deze verkie
zingen tegen de PVV-vooruitgang 

Wij eisen dat met deze vooruitgang 
van de Volksunie evenzeer zou rekening 
gehouden worden. Deze vooruitgang moet 
geïnterpreteerd worden als een ondub
belzinnige uiting van het groeiend Vlaams 
verzet tegen toestanden die de Vlamingen 
niet langer wensen te aanvaarden. 

l / e Volksunie eist voor de 
Vlamingen een aandeel op, proportioneel 
met het aandeel van de Vlamingen in de 
bevolking : geen 50 %, maar een propor
tioneel aandeel. Dit zowel in de staats
uitgaven, als in de benoemingen en be
vorderingen, tot aan de top. 

De Volksunie eist voor de Vlamingen 
het recht op zelf te beslissen over de 
aangelegenheden die hen aanbelangen, in 
de eerste plaats hun eigen kulturele aan
gelegenheden. Aan de voogdij en de in
menging van volksvreemden moet een 
einde gesteld worden. 

Er zijn van Vlaamse zijde geen toe
gevingen te doen : er werden reeds veel 
te veel toegevingen gedaan en ten over
staan van de bedreiging die zich aftekent 
moet de Vlaamse houding verstrakken. 

De Vlaamse mandatarissen van de 
andere partijen moeten zich terdege 
bewust zijn van de gevolgen die voor hen 
zullen voortvloeien uit een zwakke of 
defaitistische houding. Meer dan ooit zal 
de druk van de Volksunie op hen wegen. 

Wij zijn er ons van bewust dat een 
kordate houding: vanwege de Vlaamse 
mandatarissen wellicht een ernstige kri-
sis zal veroorzaken. Er is geen enkele 
reden om hiervoor terug te schrikken. 
Zonder een krisis zal de machtsverschui

ving waardoor de Vlaamse meerderheid 
haar rechtmatige invloed moet bekomen 
nooit kunnen doorgevoerd worden. 

Vroeg of laat moet deze krisis onver
mijdelijk komen. Het is onzin te beweren 
dat deze krisis het einde zou betekenen 
van België. Zij zou naar wij hopen het 
einde inluiden van een unitair België, 
waaraan wij alleen maar slechte herin
neringen zullen bewaren, doch de weg 
openen naar een federaal België. 

Men heeft beweerd dat de federalisten 
verzwakt uit deze verkiezingen zouden 
gekomen zijn. Dit is barre onzin. Voor 
ons is het duidelijk dat deze verkie
zingen een belangrijke stap zijn naar het 
federalisme : zij brachten een versterking 
van de twee extreme standpunten, een 
versterking zowel van de verstokte unita-
risten als van de overtuigde federalisten. 

LFe uitslag van de verkiezingen 
in het arrondissement Brussel is een zeer 
slechte zaak voor het unitaire België. 

De kloof tussen Brussel en Vlaanderen 
wordt hiermee groter en dieper. Er is 
niet alleen het sukses van de Vlaamsha-
tende FDF en van de PVV. Er is ook het 
bedrog van de CVP en de BSP ten over
staan van de Vlamingen. 

Bij de BSP zijn er op 9 gekozenen voor 
de Kamer slechts 2 Vlamingen : Gelders 
en Fayat. 

Bij de CVP zijn er op 8 volksvertegen
woordigers slechts 2 Vlamingen : Van 
Elslande en Lindemans. Wij weigeren 
Madame Deriemaecker als een Vlaamse 
gekozene te beschouwen. 

Bij de PVV zijn er op 11 mandatarissen 
met veel goede wil 3 Vlaamse gekozenen. 
Dit maakt 7 of 8 Vlaamse gekozenen 
tegenover 20 Franstaligen. Deze verhou
ding beantwoordt in genen dele aan de 
bevolkingsverhoudingen in het arrondis
sement Brussel en eens te meer komen 
de Vlaamse kiezers bedrogen uit. 

Daartegenover staat de verheugende 
vooruitgang van de Volksunie in dit om
streden arrondissement, des te verheu
gender omdat wij af te rekenen hadden 
met de scheurlijst van de zgn Vlaamse 
demokraten. Ik zal hieraan geen woorden 
vuil maken. Wij wensen de namen van 
deze mensen nooit meer te horen. Voor 
ons zijn zij afgeschreven, zonder hun 
avontuur hadden wij te Brussel twee 
volksvertegenwoordigers en een senator 
gehad, wat van uitzonderlijke politieke 
betekenis zou geweest zijn voor de posi
tie der Vlamingen te Brussel. 

De op hol geslagen kiezers van de 
Brusselse agglomeratie zouden er goed 
aan doen te bedenken dat geen enkele 
verkiezingsuitslag of geen enkele wet of 
grondwet iets kan veranderen aan het 
feit dat de Vlamingen in dit land de 
meerderheid zijn en dat onze meerder
heid nog groter zal worden. Zij kunnen 
niet leven zonder ons, wij wel zonder 
hen. Vlaanderen heeft Brussel niet nodig, 
maar Brussel heeft Vlaanderen nodig. 
Het bewuste Vlaanderen zal niet aan
vaarden, zal niet dulden dat het Fran.se 
taalimperialisme verder opdringt. 

Wij zeggen dan ook vastberaden : 
a handen af van de Voerstreek ». De 
Voerstreek is een simbool geworden en 
wij laten er niet mee sollen. 

W at de grondwetsherziening 
betreft kunnen wij er niet om treuren 
dat zij in het slop geraakt is. Wij hebben 
ze bestreden en wij hebben gezegd 
waarom. 

Er kan geen sprake van zijn ze te 
redden door nieuwe toegevingen van
wege de Vlamingen-

Liever geen grondwetsherziening nu, 
in afwachting dat de grondwetsherzie
ning die wij wensen kan doorgevoerd 
worden : de grondwetsherziening die 
van België een federale staat zal maken. 

Het federalisme komt er omdat het de 
enig mogelijke oplossing is. 

Het zal blijken dat het unitaire België 
meer en meer onregeerbaar wordt. Daar
door zal het inzicht veld winnen dat 
alleen het federalisme de waarborg biedt 
voor een vreedzame en aanvaardbare 
oplossing. 

Het is wellicht nuttig hieraan toe te 
voegen dat er nooit sprake kan zijn van 
een federalisme met drie. Er zijn in dit 
land slechts twee volksgemeenschappen. 

Verkiezingen zijn geen eindpunt in de 
Vlaamse strijd. De strijd gaat verder l 
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