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** nationale solidariteit " 
Sommige kranten hebben 

er de Volksunie, na haar so
ciaal congres van vorig 
weekend te Brussel, van be
schuldigd dat ZIJ de « natio
nale solidariteit » wil ver
breken Op dit congres werd 
namelijk vooropgezet dat 
Vlaanderen ook op sociaal 
gebied zijn eigen beleid 
moet kunnen bepalen en 
werd o m. de stelselmatige 
afvloei van Vlaamse sociale 
bndragen naar Wallonië 
aangeklaagd 

Wij willen toch even de 
puntjes op de i zetten In 
volle klaarheid heeft de 
Volksunie zich op haar con
gres uitgesproken vóór men
selijke solidariteit binnen de 
eigen gemeenschap, maar te
vens — en dat vergeet men 
wel eens — voor solidariteit 
tussen de volkeren over heel 
de werelcj. Nergens werd 
daarbij een uitzondering ge
maakt voor het Waalse volk, 
dat met qns samenleeft m 
hetzelfde svaatsverband. 

Maar de manier waarop 
de zo geprezen « nationale 
solidariteit » thans in België 
wordt georganiseerd is toch 
al te bar. Het is overduide
lijk dat unitaristische over
wegingen daarbij een grote 
rol spelen : de onrust die on
der de Walen is ontstaan als 
gevolg van de onbetwistbare 
demografische en econo
mische teruggang van hun 
streek t racht « men » te sus
sen door middel van grof 
geld in de beate hoop dat zij 
dan geen oor zullen verlenen 
aan de sirenenzang van de 
federalisten. Dat geld komt 
voor een groot gedeelte uit 
de zakken van de Vlamin
gen Het minste wat zij 
daaibi j kunnen vragen is : 
dat het doelmatig wordt 
aangewend om de noodge-
bieden nieuwe en verant
woorde impulsen te geven. 

Maar zó gebeurt het nu 
eenmaal niet. Wij kunnen 

een waslijst van voorbeel
den aanhalen waarbij mil
jarden overheidsgeld ge
woon m bodemloze putten 
werd gestort of in de schoot 
geworpen van privé-bednj-
ven Dit IS zinloze verspil
ling Daar is Wallonië met 
eens mee gediend Voor zo'n 
« solidariteit » bedanken de 
Vlamingen 

Bovendien ergert het hen 
dat de Walen het steeds 
weer voorstellen alsof er al
léén bij hen problemen be
staan In de ogen van de 
«Waalse Economische Raad» 
kan Vlaanderen het stellen 
zonder enige overheidshulp 
en moet die hulp volledig 
naar Wallonië, dat gemaks
halve m zijn geheel als «pro
bleemgebied» wordt bestem
peld Van eem ichtmgsver-
keer gesproken De Walen 
hebben ongelijk Vlaanderen 
als een eeuwige melkkoe te 
beschouwen, die voortdu
rend mag geven maar zelf 
niets krijgt Een sterk en 
bloeiend V)aander*»n zou 
hun beste bondgenoot kun
nen zijn. Maar dan moet het 
uit zijn met die onzinnige 
eisen die hun kortzichtige 
politici voortdurend stellen 
en die als enig resultaat 
kunnen hebben dat Vlaande
ren m 7ijn opgang wordt af
geremd Echte « nationale 
solidariteit » kan slechts in 
volle duidelijkheid spelen, 
als gevolg van overeenkom
sten tussen gelijkwaardige 
par tners De unitaristische 
wijze waarop het nu ge
beurt , met al het geheimzin
nig gesjacher dat daarbij 
hoort, geeft de Vlamingen 
slechts de indruk dat zij be
stolen en bedot worden Een 
loyaal federalisme zou m 
dit land veel nutteloos ge
hakketak en touwtrekkeri j 
overbodig maken en de « na 
tionale solidariteit » tussen 
Vlaanderen en Wallonië ten 
goede komen. P. Martens. 

In bet bomvolle Congresgebouw te Brussel werd zondagnamiddag het 13e Partijcon
gres van de Volksunie besloten Het werd ernstig voorbereid door wetenschappelij-ke 
werkgroepen, de teksten werden grondig besproken door het ganse VU-kader en ten 
slotte werden de biezonder vooruitstrevende resoluties van dit bij uitstek sociale con
gres telkens met een grote meerderheid van stemmen goedgekeurd. 
De objectieve buitenstaander moet bi| aandachtige lezing van de goedgekeurde con-
gresbesluiten (zie p. 7 tot en met 18 in dit nummer) ongetwijfeld tot de slotsom ko
men dat de bewering van onze politieke tegenstanders als zou de VU « slechts een 
taaipartij » zijn, niets meer dan laster is. Wie bovendien de besluiten van de vorige 
parti|congressen onder ogen neemt, zal overtuigd worden van het feit dat de Volksunie 
stelselmatig voortbouwt aan een veelzijdig partijprogramma dat van aard is om brede 
lagen van de Vlaamse bevolking aan te spreken. En eens komt de dag dat de VU, 
met dit programma en met haar eigen dynamiek, mee het beleid zal bepalen De Vla
mingen, alle Vlamingen, kunnen er slechts wel bi| varen, want voor hun welzqn werd 
het in de allereerste plaats ontworpen. 

is minister segers dan totaal machteloos ? 
(pm) De Luchtmacht publiceerde enige tijd gele

den foto's van haar eigen staf in het blad « Wings ». 
Er staan een dozijn tiere borsten op, allemaal gene
raals en hoofdofficieren, maar het blad maakt er 
vanzelfsprekend geen gewag van dat er slechts éen 
Nederlandstalige te vinden is in dit selecte Frans
talige gezelschap. 

Natuurlijk zijn er in de Luchtmacht wel degelijk 
Vlaamse officieren te vinden, maar dan bij voor
keur onder de rang van « hoger directeur » of « di
recteur ». Daar moet immers van tijd tot tijd iets 
vertaald worden 

Kortom, het is daar de gekende « Belgische » 
gang van zaken : bij het niet-varend personeel zijn 
er vanaf de graad van commandant tot die van ge-
neraal-majoor 8 Nederlandstaligen te vinden tegen
over 21 Franstaligen. En bij het vliegend personeel 
6 Nederlandstaligen tegenover 11 Franstaligen. Dit 
is — nog in 1971 en na 141 jaar bestuur door de ver
tegenwoordigers van de unitaire kleurpartijen — 
de toestand in een belangrijk onderdeel van het 
leger van een land waarin de Vlamingen zo'n 60 % 
van de bevolking uitmaken ! 

Maar er is méér. Opdat de Franstalige minder
heid in dit land toch nooit zou verdrukt worden 
door de Vlaamse meerderheid werd speciaal een 
grondwetsherziening-naar-frankofone maat uitge
dokterd door de h. Eyskens. En de «pariteit» — een 

onrechtvaardigheid op zichzelf — werd zowat de 
heilige stelregel van deze regering. Toen de Vla
mingen er bij herhaling op wezen dat er van die 
« pariteit » aan de legertop nog lang geen sprake 
was, werd met de nodige lef voorspeld dat minister 
Segers daar eens een en ander zou gaan aan doen. 
Ja, dag Jan ! 

Luister maar eens hoe deze excellentie « het 
doet ». Op 24 mei jl. werden door het wapencomité 
van bet niet-varend Luchtmachtpersoneel, onder 
het voorzitterschap van Segers himself, de kandida
turen voor de benoeming tot kolonel onderzocht 
van 26 Franstaligen en 7 Nederlandstaligen. En wat 
deed dit nobele gezelschap : het weerhield de kan
didatuur van 9 Franstaligen en van slechts 2 Neder
landstaligen ! En nu mag de geachte minister nog 
zoveel zeggen dat er « in de wapencomités inder
daad nog een eigenaardige atmosfeer heerst, waar
aan een einde moet worden gemaakt », wat doet hij 
er in feite aan ? Op 24 mei zat hij er werkelijk voor 
spek en bonen bij. 

Maar, zo zal « men » wellicht opwerpen, bij die 
negen weerhouden Franstalige kandidaten zijn er 
toch vijf met een « grondige kennis » van het Ne
derlands. Jawel, zij kregen die klassifikatie via een 
cursus in zeerecht (!), wat in de praktijk betekent 
dat zij een dertig-uren-cursus Nederlands achter de 
rug hebben. Maar wellicht zijn het zo'n formidabe

le taalgenieen dat zij tijdens die dertig uren gron
dig het Nederlands onder de knie kregen Men 
moet ze maar eens in het Nederlands aanspreken, 
dan verneemt men het wel spoedig. 

Het is echter veel meer dan een belachelijke his
torie, het is een schande. Nu mag het benoemings-
comite nog zoveel drogredenen aanvoeren als het 
wil, het is en blijft een onaanvaardbare koloniale 
toestand dat er bij het niet-varend personeel van de 
Luchtmacht, met zijn Vlaamse meerderheid aan 
dienstplichtigen en onderofficieren, een meerder
heid van 15 Franstalige kolonels (tegenover 5 Ne
derlandstalige) de plak blijft zwaaien. Dat deze 
wanverhouding straks nog zal worden vergroot, en 
dat dit alles gebeurt onder de ogen van de « Vlaam
se » minister Segers ! 

Ofwel is minister Segers een huichelaar die wel 
voorwendt de taaiverhoudingen in het leger te ver
beteren, maar er voor de rest geen snars voor doet. 
Ofwel, en dat vrezen wij, is hij een minister die 
totaal machteloos staat tegen de Franstalige maffia 
in de legertop. In dit geval rest hem als demokraat 
slechts die eerbare uitweg : ontslag te nemen als 
minister en publiekelijk te verklaren waarom hij 
dit doet. België moet niet langer een facade van 
democratie in stand houden, wanneer in werkelijk
heid een stel kolonels grandioos hun laarzen kun
nen blijven vegen aan de wetten, aan de redelijk
heid en elke minister van Landsverdediging naar 
hun pijpen doen dansen. 
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Wij en gil 
inspraak 

In uw nummer van 22-5-71 
zien wij opnieuw de. . gezich
ten van Eyskens, Bertrand, De 
Clercp, VdB en Harmegnies. 

Ik moet u eerlijk bekernien 
dat ik deze gezichten genoeg 
gezien heb en zou u iierzoeken 
ze in het vervolg achterwege 
te laten. 

Geef ons liever een kruis
woordraadsel, stripverhalen 
voor de kinderen (en de gro
ten), een vervolgroman met po
litieke inslag fbub « Wat ik 
nog te zeggen heh y>, met meer 
in de handel te verkrijgen). 

Ook vraag ik aan andere le
zers hun menig daarover te la
ten kennen, vermits we toch in 
de tijd van de inspraak leven. 

F.D. te Brussel 

o m van te braken 

Wat zal de BRT het zich be
klagen de finale van Boeme
rang in 't Gentse Kuipje onder 
de bedenking : « nog niet ge
ziene beelden » uitgezonden 
te hebben. 

Inderdaad zijn duizenden kij
kers nu getuige geweest van 
een kinderkribbe-uitzending. 

De eerste de beste amateurs-
groep of lagerschoolvariété-
eroepje zou flink boven deze 
hoertige parodie uitgestoken 
hebhen. 

Om een parodie zo plat-te-
gen-de-gronds, zo hersenloos 
dom op tv te brengen of zeljs 
voor een beperkt publiek, ja. 
daarvoor moet je van jezelf 
overtuigd zijn dat je tot de 
elitegroep van de BRT behoort. 
En zeggen dat deze mensen de 
spiritueelsten denken te zijn 

van de Vlaamse showu>ereld, 
de ontegengesproken beoorde-
Iers van liederen, hederteksten 
en artisten van pose en presen
tatie. Zij zijn de mensen die de 
pretentie heben alles op te bre
ken, te kraken en te vernieti
gen waarbij ze persoonlijk niet 
in de glansaureool komen re 
staan. 

Het ergste van al is nog wel 
dat ze zodanig afgestompt zijn 
in hun eigenwijsheid en zelf
ingenomenheid dat ze geens
zins aanvoelen hoe hopeloos be
lachelijk ze zich maken. 

Och arme is dit de keurbende 
van de BRT ? 

R.M. te Blankenherge 

sn ippervakbonden 

in openbare diensten 

Het is duidelijk dat het ge
meenschappelijk front, indien 
het demokratische spel der 
vrije en wettelijke vierjaarlijk
se verkiezingen een echte kans 
had gekregen, in vele openbare 
besturen besturen de nederlaag 
zou hebben geleden. En te
recht. 

Het is immers onverantwoord 
dat de wedden in de openbare 
diensten met de medeplichtig
heid van het gemeenschappe
lijk front bijna 20 procent ach
terstand hebben opgelopen. 

Deze achterstand is o.a. te 
wijten aan het onbillijke sis-
teem der weddeaanpassingen 
aan de levensduurte. Ofschoon 
het duidelijk is dat de levens
duurte op ongeveer gelijke wij
ze de bode-kamerwachter en de 
sekretaris-generaal treft, bete
kent elke weddeaanpassing 
voor de eerste hv. slechts een 
goede honderd frank, maar be
zorgt ze de tweede vijf tot zes 
maal meer. 

Herhaaldelijk hebben de mis
prezen snippervakhonden op 
deze sluipende ontwaarding 
van de lagere en middelbare 
wedden in de openbare dien
sten gewezen, maar de vrijge
stelden van de politieke vak
bonden (mee.^tal ambtenaren 

van het eerste niveau) hebben 
zich tevreden gesteld met in
gewikkelde lapmiddelen. Wat 
tenslotte niet door de beugel 
kan zijn de aanvallen op het 
personeel dat, in opstand ko
mende tegen de politieke mis
bruiken der grote vakbonden 
en tegen de duidelijke verwaar
lozing van hun belangen, zijn 
heil ging zoeken in een werke
lijk onafhankelijk beroepssyn-
dikalisme. Smalend worden de
ze nieuwe of reeds lang be
staande onafhankelijke vak
bonden « snippervakbonden » 
genoemd, maar... het zijn aan-
gestelden van de politieke vak
bonden die opzettelijk zijn 
overgegaan tot de stichting van 
.•inippergroepjes. Zo bub. bij 
Firmnciën en Landsverdedi
ging, waar ze op die wijze ver
scheidene « vriendenkringen » 
deden erkennen en dit met het 
uitsluitend doel aan hun mi
nisters te bewijzen dat het be
staande vakbondsstatuut geen 
zin had. 

Indien ze op die wijze hun 
slag thuishalen en naar het 
voorbeeld van het Griekse ko
lonelsregime voor altijd' de de
mokratische verkiezingen kun
nen verhinderen, dan zullen 
onze komende regeringen vaak 
zoals de huidige, in de rug ge
schoten worden door hun zoge
zegde bevriende vakbonden. 

O.P. te Eisene 

bui tenland voor l ichten 

Hilda U. heeft in « Wij » een 
artikel gepleegt dat ik ten zeer
ste waardeer. 

Sinds jaren heh ik bij onze 
gekozenen aangedrongen op de 
stichting van een Buitenlands 
Perssekretariaat. En dit zonder 
kosten voor de partij, maar 
niets hoor. 

Voor enkele jaren werd een 
jonge student aangesteld met 
een loon, telefoon, schrijma-
chien enz. Toen hij een beter 
betaald baantje vond, liet hij 
het vallen. 

Reeds vóór de oorlog, was 
die onverschilligheid van de 

Partij hemeltergend. Nu is het 
nog zo. Ze beseffen niet dat Ie
ren, Pelen, Bretoenen, alleen 
reeds door de buitenlandse pers 
beroemdheid kregen, en dat de
ze platonische invloed reeds 
grote invloed heeft gehad, op 
de wereld-opinie. 

Ik ben U dankbaar dat gij 
dit voorwerp hebt aangesneden, 
maar ik vrees dat de hoop wel 
ijdel zal blijven. 

H.F. te Antwerpen 

antwoord aan Hilda 

Ik, Hilda ü., beschik niet 
over de u toegemeten ruimte', 
dus wil ik zo bondig mogelijk 
antwoorden. Om te heginnen 
met het einde : kan het niet ge
beuren dat man en vrouw alle
bei het beste bedoelen en toch 
van mening blijven verschil
len ? Wat dan ? Dan verschuil 
ik me achter de bijbel, achter 
God ! 

Vooral Noordnederlandse pa
rochiebladen lees ik nooit ! Te 
veel ervan trouwens misleiden 
tegenwoordig de parochie ! De 
Noordnederlandse pers lees ik 
wel, zelfs de « Volkskrant », 
volgens Walter Luyten kato-
liek ! Al zijn haast alle kran
ten, hier als elders, tegenwoor
dig op alle gebied zo eenzijdig 
mogelijk. 

Alle door u opgesomde « we
reldproblemen » overeenkom
stig Gods tien geboden willen 
oplo.ssen staat gelijk met kon-
servatief-rooms-katoliek ? Leve 
dan — voor mij — het kon-
servatief-rooms-katolicisme, dat 
zich nog « achter godsdienst 
verschuilt » .' Waar u voorstan
der van bent, weet ik niet, ik 
heb alleen geschreven dat u al
les voor mag staan wat u 
wenst ! 

Wie God negeert en bub. ge
rust door vruchtafdrijving (Ne
derlands !) kindermoord pleegt, 
mag minstens even gerust zelf
moord plegen. 

Besluiten van internationale 
federatie voor gezinsplanning 
f gezinsordening ?) : had u ook 
maar even verwezen naar pau

selijke, nee goddelijke hesluU 
ten ! 

« Roomse broeder » A.D.IK 

te Azelo (Ned.) 

N.d,red. - Hiermee sluiten we 
déze kleine polemiek. 

pest voor Vlaanderen 

In uw blad van 2B mei 1A 
Ws 4 onder de t itel « nieuwe 
Vlag,m.se leider » s taat een o»* 
fik^ waarin ü schrijft nagé 
aam^iding van het ^mbusah 
kp(ffd tussen de Pvy é^ hè 
FDF f « DoordxLt « j zich 'jaren 
tang de wet lieten voorschrif, 
ven door dieixlfde Brüsselaat 
kr^en 7^ iü'1968 terecht d^ 
weinig veelende nocw» « Pes , 
Voor' VlUdnderen » opgespeld B. 

Mag ik w erop a t tent makei^ 
dat het me t in 1968 was dat dtè 
weinig vleiende naam voor he t 
eerst naar de PVV w^rd ge» 
slingerd, maar door mij in eei* 
brief die verscheen in Uw blad 
op 28-5-66, naar aanleiding t?an 
een verklaring van de hee^ 
Vanaudenhove, toen de partif-
voorzitter van de Pest Voor 
Vlaanderen, in een verklaring 
over de Waamse beweging aait 
de BBC afgelegd. Toen zei hij t 
« Er is alleen maar een kleine 
politieke partij, de Volksunie 
(voor de oorlog het VNV, waa» 
van ze er nog niet genoeg doodi 
geschoten hebben) die het land 
in beroering brengt ». 

Dus wanneer U dit schrijve^ 
in Uw volgende blad puhl' 
ceert, zal het op de kop vij\ 
jaar geleden zijn. 

Dat deze slogan inmiddels zo
veel beroering heeft teweegge' 
bracht, doet mij opredxt ple
zier. 

J.V.P. te Blankenherge 
' "-> 

Oe redüfcUe draagt Keen v ^ 
antwoordelijldield voor de 1% 
houd der gepablfceerde Ie 
brieven. Ze behoudt zleh 
recht van keuze en laAmt 
voor. Over de lezen|>rlevQ_ 
wordt g:een briefwissenr fi^ 
voerd. 

DE IDEALE COMBINATIE 
UW WiJ-NUMMER EN 

DE FABRIEKSPRMZEN VAN 

SUCCES KLEDING MEYERS 
20% KORTING 

direct uitbetaald.., 
INDERDAAD, besfe WlJ- lezer, U geeft bi jgaande BON af aan onze kassa of aan 
Uw verkoper en U kr i jgt onmiddel l i jk en vol led ig gratis onze S. grootaankoperskaart 
in de plaats, en dan. . . dan begint de pret ! I I 
U hebt recht op 2 0 % kort ing op alle of f ic ieel getekende pr i jzen boven de 1.000 f r . 
en 1 0 % kort ing op alle pri jzen beneden de 1.000 fr. reklameaanbiedingen en maat
werk ui tgezonderd. 
En dan de keus van een der grootste kledingszaken in Vlaanderen, meer dan I.OOOm' 
winkel ru imte met geweld ige afdel ingen Damesmantels — tai l leurs en kleedjes, rok
ken, bloezen en tunieken, broekpakken en zelfs handtassen, een vol led ige verdie
p ing speciaal voor uw kinderen — jongens en meisjes, de keus kommuniekostuums, 
en de meisjesmantels, en voor de Heren, duizenden kostumen, sportvestons en broe

ken, en dan nog een gezellige koffie-bier Bar en ««n kuntttalon. Echt d« uitstap naar 
Niel overwaard. Vergeet echter onderstaande Bon niet in te vullen en af te geven, 
want dan betaalt U 2 0 % meer, en dan Is de pret er af, NIET IEDEREEN KOOPT BiJ 
ONS A A N DE FABRIEKSPRIJZEN DIE WIJ VOOR U MAKEN. Denk er aan.. . 

BON VOOR WIJ-LEZERS DIE RECHT GEEFT OP EEN GRA
TIS LIDKAART VAN DE V.Z.W. MEYERS SUCCES CLUB. 
EN DIE RECHT GEEFT VOOR ALLE AANKOPEN AAN 
FABRiEKSPRI)ZEN. 

Naam : . , , , . 
Straat : 
Plaats : 

Duidelijk invullen en afgever 1 aan uw verkoper i 

IONIEL 

AARTSELAAR RESTAURAMT 
.LINDENBOS 

SUCCES KLEDING MEYERS 
A. DE LANCLESTRAAT 4 _ 

Tel, (03)78.11.44 en (03)78.35.39 

Open alle werkdagen van 9 tot 20 u. - Zaterdags tot 18 u. 
Zon- en feestdagen steeds gesloten. 

B O O M A 

BAAN 1 bis 

^ ^ ^ ^ ^ 
5P00RV'EG 

St NIKLAAS 
*TEMSE 

MEYERS 
RUIME PARKING 
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In de « socialistische » Volksgazet houden ze er eigenaardige 
journalistieke opvattingen op na. Behoorlijke informatie krijgen 
de lezers niet, wel kauwt Jos Van Eynde hen dagelijks voor wat 
zij over het politieke en sociale gebeuren mogen weten. De leider 
denkt voor hen. 

Zo bracht « Volksgazet » over het tweedaagse VU-kongres een 
« verslag » van enkele lijnen, weggemoffeld onderaan een binnen-
bladzijde. Maar twee dagen later was Jos Van Elewijck er al met 
een wrekend hoofdartikel : de VU is een partij van dokters, ban
kiers en grondspeculanten, en dus kan ze niet sociaal zijn. 

splinter en balk 

Dat is de BSP wèl. Welis
waar zit een van hun militan
ten omwille van grondspecula-
tie en het verduisteren van tien
tallen miljoenen in de gevange
nis, weliswaar zijn sommige 
van hun propagandisten met 
het geld van de ziekenkassen 
naar het buitenland gevlucht, 
weliswaar bezit de BSP een be
heerders-bankiers-echtpaar Si-
monet en o.m. ook een dokter-
senator-schepene te Oostende 
en een ganse trits parlements
leden die elk jaar enkele mil
joenen aan inkomen kumule-

ren, maar voor het overige is 
er geen vuiltje aan de lucht in 
die o zo sociale BSP. Tenzij 
men er, zoals Van Elewijck, 
over zou vallen dat bij de jong
ste gemeenteraadsverkiezingen 
op haar lijsten zowat overal 
een of meer dokters stonden. 
Of dat een socialistische ban
kier (ja, ja, dat bestaat !) de 
verkiezingsstrijd van de zgn. 
« rode leeuwen » betaalde. Of 
dat de BSP zelfs over een 
heuse kasteelheer-volksverte
genwoordiger beschikt in de 
persoon van de h. De Groote, 

de man die niet kon verdragen 
dat de IJzertoren hoger was dan 
de toren van zijn slot. En wie 
zou er nu aanstoot gaan 
nemen aan het feit bijvoor
beeld dat een socialistisch oud-
minister 90 miljoen naliet bij 
zijn afsterven. Of dat een soci
alistisch gouverneur die aan 
« ontwikkelingshulp » doet 
voor het plaatsen van een paar 
handtekeningen per jaar zo'n 
250.000 fr. opstrijkt plus een 
aantal buitenlandse reisjes. En 
het is toch niet meer dan nor
maal dat een oud-minister of 
ex-provinciegouverneur ernaar 
streeft zijn oude dagen kom-
merloos te kunnen doorbren
gen en daarom in dienst tre
den van middenstandsbedrijf
jes als Bell-ITT. Nietwaar ? 

De BSP is immers dé sociale 
partij bij uitstek, dat zegt Van 
Elewijck en dus is het waar. 
En de Volksunie kan dat niet 
zijn, want ook dat zegt Van 
Elewijck, en dus is het waar. 
Tenzij natuurlijk zelfs de le
zers van « Volksgazet » zo stil
aan beginnen door te krijgen 
dat het oude verhaaltje van de 
splinter en de balk biezonder 
toepasselijk is op het partijdi
ge proza dat geregeld in «Volks
gazet » staat te lezen. 

,i!**"P 

En zo worden Vlamingen in het Brusselse randgebied getergd en uitgedaagd door de ingeweken 
FDF-aanhangers. Zo zag er de woning van de plaatselijke YV-voorzitter uit te Beersel na een nach
telijke raid van de fransgezinde belhamels. 

algemeen vlaams congres 

Het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen heeft 
besloten een Algemeen Vlaams Congres te organiseren 
met als thema « Brussel ». 
Het Overlegcentrum opgericht in 1965, op initiatief van 
de 3 Fondsen, groepeert alle belangrijke Vlaamsgezinde 
culturele en stnjdverenigingen. 
Een van de inherente kenmerken van de Vlaamse Bewe
ging is het streven naar overkoepeling van de partijte
genstellingen, naar samenwerking, over de politieke en 
levensbeschouwelijke grenzen heen. 
Deze samenwerking laat de Vlaamse Beweging toe be
langrijke successen te boeken en stuk na stuk, langs we
gen van geleidelijkheid, de volledige ontvoogding van 
het Vlaamse volk te realiseren. 

Het overlegcentrum is er 
vast van overtuigd dat 
een Algemeen Vlaams 
Congres een belangrijk 
middel is om de Vlaam
se standpunten op waar
dige en efficiënte manier 
te vertolken. 
In 6 sectievergaderingen 
zal worden onderzocht 
hoe, concreet, het urgen
tieprogramma van de 
Vlaamse Beweging, voor 
Brussel, moet worden ver
wezenlijkt. 
Er zal zeer scherp worden 

nagegaan hoever het staat met de door de regering t.o.v. 
de Vlaamse gemeenschap aangegane verbintenissen. 
Het congres gaat door m het Brusselse Paleis voor Schone 
Kunsten. Ravenstemstraat 23. De sectievergaderingen 
beginnen te 10 u. m de voormiddag. Er zijn 6 secties 
voorzien : 

yiaëms 

Gongfes 
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1. Demografie en Bodembeleid : 
voorzitter : dr. fil. F. De Raeve, inspecteur Middelbaar 
en Normaal Onderwijs 
referaat door : drs. E. Lagrou, Mens en Ruimte 

2. Onderwijs : 
voorzitter: prof dr. A. Verhulst, voorzitter Willemsfonds 
referaat door : dr. jur. G. Garré, Vlaams Onderwijs-
centrum Brussel 

3. Subnationaliteit : 
voorzitter : prof. dr. R. Derine, voorzitter Davidsfonds 

referaat door : dr. jur. J. Van Waeg, Vlaamse Volksbe
weging 

4. Taalwetgeving : 
voorzitter • dr. jur. H. Verlinden, Vlaams Komitee 
Brussel 
referaat door : dr. jur. R. Vandezande, Verbond Vlaams 
overheidspersoneel 

5. Decentralisatie : 
voorzitter : dr. jur. P. Daels, voorzitter Vlaamse Volks
beweging 
referaat door : dhr S. Everaert, Vlaams Ekonomisch 
Verbond 

6. Het Nederlands cultuurleven te Brussel : 
voorzitter : dr. fil. W. Debroch, administrateur-gene
raal ministerie Nederlandse Cultuur 
referaat door : dr. jur. Y. Butzler-Vanneste, advies
commissie ter bevordering van het Nederlands cul
tuurleven te Brussel 

Te 15 uur, op de plenaire vergadering, worden de resolu
ties gelezen en houdt rector A. Gerlo (Vermeylenfonds), 
algemeen voorzitter van het Overlegcentrum de slottoe
spraak 

een laotste woord voor qutt 
(ACU) Maandag jl. overleed op 87-jarige leeftijd minister van 

State Camille Gutt. Met hem verdwijnt een van de meest karak
teristieke figuren van het Belgisch openbaar leven, en een oud-
minister van Financiën wiens naam en faam nog lang bekend 
zullen zijn, zelfs in kringen die anders nauwelijks notitie nemen 
van wat in de politiek gaande is. 

Die reputatie dankt hij aan de monetaire maatregelen die hij 
oktober 1944 doorvoerde en die zonder voorgaande waren in de 
geschiedenis van België. Als minister van Financiën van de uit 
Londen teruggekeerde regering-Pierlot beval Gutt de inlevering 
van alle in omloop zijnde Belgische bankbiljetten. Gedeeltelijk 
werden ze in nieuwe bankbriefjes omgewisseld, gedeeltelijk ble
ven ze gesperd. Hieraan verbond hij nog een andere radikale 
ingreep n.1. de verplichte afstempeling, op straffe van ongeldig
heid, van alle Belgische effekten. 

psychologische schok 

Het doel van de operatie-
Gutt was, de tijdens de oorlog 
snel toegenomen inflatie te 
kortwieken, de prijzenverho-
ging te beperken tot ongeveer 
50 % boven het vooroorlogse 
peil, en de geldomloop in even
wicht te brengen met het tij
dens de bezetting zeer vermin
derde goederenvolume. 

Technisch was de operatie-
Gutt wel verantwoord, al be
reikte zij haar doel slechts ge
deeltelijk. Maar in een land 
dat zich traditioneel door oor
logen en bezettingen heenwerkt 
met sluikhandel, koUaboratie 
en knoeierij allerhande drong 
Gutt door in de diepste schuil-
oorden van het privaat bezit. 
De psychologische schok was 
geweldig. Hoe goed de operatie 
ook gepland was, toch gaf ze 
op haar beurt weer aanleiding 
tot de meest fantastische en 

sluwste ontduikingsmanceuvers 
en korruptie. 

Er bestaan redenen om te 
veronderstellen dat een opera
tie in de aard van die waaraan 
Gutt zijn naam gaf ook zou 
uitgevoerd zijn indien de oor
log door het andere kamp ge
wonnen was. Maar het is nu 
eenmaal Gutt die ze oplegde. 
Zijn naam werd jarenlang ver
vloekt of geprezen, al naar ge
lang de standpunten en de be
langen waartoe men zich be
kende. 

een gevuld teven 

Camille Gutt was onbetwist
baar een merkwaardig man. 
Hij was van Joodse afkomst — 
zijn volledige familienaam 
luidde oorspronkelijk Gutten-
stein — maar als geboren Brus
selaar en oud-student van de 

ULB (doctor juris, licentiaat 
in politieke en sociale weten
schappen) voelde hij zich thuis 
in dit land. Twee van zijn zoons 
sneuvelden in W.O. H. Hijzelf 
diende als vrijwilliger in de Ie. 
Hij was een man met grote fy
sische moed, en begaafd met de 
beweeglijkheid en onderne
mingslust die vele Joden ken
merkt : een geestelijk en licha
melijk taaie en sterke man, 
buitengewoon beslagen in fi
nanciën en steeds goed inge
licht over wat er internatio
naal aan de gang was. 

Voor de eerste wereldoorlog 
was hij een opgemerkt journa
list met veel flair voor aktua-
liteit en sensatie. Van in 1915 
begon hij mee te tellen in de 
zakelijke sectoren van de Bel
gische politiek, eerst als lid 
van de commissie voor aankoop 
van oorlogsmateriaal te Londen, 
daarna als secretaris van de 
Belgische afvaardiging bij de 
Herstelcommissie. Voor derge
lijke opdrachten was hij als 
geknipt. Tot in de dertiger ja
ren vertegenwoordigde hij Bel
gië in allerlei internationale 
organismen en op konferenties, 
waar een oplossing gezocht 
werd voor het toenmaals aktu-
ele vraagstuk van de Duitse 
oorlogsschulden. Niemand was 
verwonderd als hem in 1934, en 
vervolgens op de vooravond 
van de tweede wereldoorlog, 
de portefeuille van Financiën 
werd toevertrouwd. Van 1920 
tot 1924 was hij kabinetschef 
geweest van de ministers van 
Financiën Delacroix en Theu-
nis. Gutt ging door voor libe

raal. Dit politiek etiket paste 
nog het best bij hem, al was hij 
overigens niet partij-politiek 
aktief. 

hoofdrol in londen 

Met de bittere scherpzinnig, 
heid hem eigen voorzag hij 
veel vroeger dan eender wie 
wat er na 1939 ging gebeuren. 
Hij verwachtte de Duitse inval 
en liet daarom 't goud der Na
tionale Bank van België naar 
Londen overbrengen. Even
min was hij er de man naar om 
lijdzaam af te wachten tot de 
Duitse bezetters hem het leven 
zuur zouden maken of hem ten 
gronde richten. Als allereerste 
Belgische minister kwam hij 
in mei 1940 te Londen aan Hü 
speelde een hoofdrol in de aan
vankelijk weinig suksesvolle 
pogingen om andere leden van 
de regering te overreden zich 
bij hem te voegen. In dergelij
ke omstandigheden — als een 
hele wereld ineenstortte en on
metelijke rampen het menselijk 
bestaan uit ziin voegen rukte 
— was Camille Gutt in zijn 
sas, sterk door eeuwenoude 
wijsheid en ervaring van ziin 
volk. 

Benevens zijn politieke rol 
vervulde Gutt belangrijke 
functies in het privé bankwe
zen, meer bepaald bij de groep-
Lambert, waar hij jarenlang 
topfuncties bekleedde. Uit de 
aktieve politiek trok hij zich 
reeds in 1945 terug, maar tot 
op hoge leeftijd bleef hij be

drijvig in vele domeinen. Ge
zegend met een ijzersterke ge
zondheid, was hij nog vorig 
jaar geregeld te zien op paar-
denkoersen. Hij had zelf een 
stal en hield er zich persoon
lijk mee bezig. 

zijn laatste misstap 

Met Vlaanderen had Gutt 
geen bindingen. Hij was er 
weliswaar niet tegen, maar vo
rig jaar was hij toch aanwezig 
op een betoging van het Brus
selse « Comité du Salut Pu
blic ». Mensen lijk Gutt kijken 
te ver over de grenzen van 
kleine en van grote landen 
heen. Met al zijn hebbelijkhe
den en gebreken was hij toch 
een boeiende persoonlijkheid. 
Als een oude filosoof verdroeg 
hij zonder verpinken de weer
galoze modderkampanjes die 
tegen hem gevoerd werden. Hij 
is jarenlang vermaledijd door 
heel de bezittende klasse, maar 
ook voor middenstanders en 
kleine burgerij was hij het 
zwarte beest. Zijn goed wer
kend brein, zijn ironische blik, 
zijn getaande huid van taaie 
Levantijn, de diepgetrokken 
rimpels in zijn levendige fysio
nomie, zijn hele verschijning 
die men zonder moeite kon 
overplaatsen naar de Londense 
City, de beurs en Wall Street, 
de derby van Epsom of de 
klaagmuur van Jeruza^^m, 
maakten van hem een aantrek
kelijk menselijk specimen. 



f 
« Yurtzak » 
gered 

Wij hebben in ons blad 
melding gemaakt van een 
biezonder dynamische plaat
selijke aktie tot behoud van 
het laatste bos (de « Vurt-
zak ») te Merelbeke. In deze 
aktie speelde de plaatselijke 
VU-afdeling en haar 3 ge
meenteraadsleden een voor
aanstaande rol. De VU-Me-
relbeke kreeg daardoor zo'n 
impact op de plaatselijke be
volking dat de meerder-
heidsgroep (CVP) tijdens 
een bewogen gemeenteraads
zitting op 4 juni jl. uiteinde
lijk door de knieën ging, en 
de essentiële punten van het 
VU-voorstel overnam. 

Tenzij de meerderheid op 
haar stappen zou terugko
men en haar woord breken 
is de Merelbeekse « Vurt-
zak » gered. Het geplande in 
dustriepark wordt buiten 
het bos gehouden. Meteen 
werd nog maar eens bewe
zen dat met een goed ge
coördineerde aktie tot be
scherming van het leefmi
lieu wel degelijk iets te be
reiken valt, hoe ver de ad
ministratieve procedure ook 
al is gevorderd. Het kan de 
lokale en gewestelijke aktie-
groepen slechts sterken in 
hun overtuiging dat aktie 
rendeert. Bovendien bevor
dert zij een escalatie van de 
bewustmaking in brede be
volkingslagen. 

losprijs 
op lijken 

Volksvertegenwoordiger R. 
Mattheyssens interpelleerde 
de minister van Binnenland
se Zaken over wat hij noem
de « een hatelijke belasting » 
op het vervoer van lijken. 
Sommige gemeenten hebben 
een eigen dienst van begra
fenissen of hebben aan een 
begrafenisondernemer het 
monopolie toegewezen. Wan
neer nu de familie de over
ledene wil bijzetten op een 
kerkhof van een andere ge
meente of gewoon geen ge
bruik wil maken van de ge
meentelijke begrafenisdienst 
of van de dienst van de aan
genomen begrafenisonderne
mer dan moet zij een taks 
betalen geltlk aan het be
drag van een begrafenis 2de 

klasse door de gemeente. Er 
wordt dus geen enkele pres
tatie geleverd en toch een 
rekening aangeboden. Een 
rekening die 1500 fr tot 
5000 fr bedraagt. De interpel-
lant noemde dat een onver
diende sanctie of een on
verdedigbare belasting die 
mensen treft die reeds door 
het verlies van een verwan
te worden getroffen, en 
soms aanzienlijke onkosten 
dienen te betalen. Hij eiste 
dat aan dit schandaal onver
wijld een eind zou worden 
gemaakt. De minister beriep 
zich op een decreet van 
1806 om dit misbruik te bil
lijken. Het viel Mattheys
sens niet moeilijk om de 
draak te steken met dit ver
geelde document van een 
vreemde bezetter. Hij zei 
scherp dat er, nog wel hier 
of daar een verkleurd per
kament zal te vinden zijn 
waarbij het recht wordt ver
leend om heksen te verbran
den, maar dat hij hoopte dat 
hiervan geen gebruik meer 
zal worden gemaakt. 

onvermoeibaar 

Wij kregen deze week het 
Bulletin van Vragen en Ant
woorden van de Senaat on
der ogen en het was al van 
Haegendoren wat de klok 
sloeg. Wij zijn even aan het 
tellen gegaan : 15 van de 60 
vragen kwamen van hem, 
dat is 25 %. Bovendien wa
ren er nog 12 vragen bij van 
andere VU-senatoren. Onze 
Leuvense senator dingt ken

nelijk de vragen-stakhano-
vist Jorissen naar de kroon. 
Denk nu echter niet dat hij 
al die vragen zomaar stelt. 
Nee, hij maakt er aardig ge
bruik van voor zijn vele 
pertinente tussenkomsten in 
de Senaat, voor intern par-
tij-studiewerk, voor artike
len allerhande, voor een 
boek af en toe. Maurits van 
Haegendoren is een feno
meen van werkkracht, die 
veel jongere collega's steeds 
weer verbaast. Hij is een 
van onze meest aktieve ën 
meest waardevolle parle
mentsleden, dat mag wel 
eens even aangestipt wor
den. 

mofie 

De Centrale Raad van het 
Vlaams Aktiekomitee voor 
Volksgezondheid protesteert 
met klem tegen de benoe
ming van de franstalige dr. 
J. Farler ter vervanging van 
de nederlandstalige dr. Hoog-
martens in de kommissie van 
beroep voor de medisch-far-
maceutiscbe kumulatie. 

De minister van Volksge
zondheid Namèche heeft de
ze benoeming gedaan tegen 
het advies van de Nationale 
Raad van de orde der ge
neesheren die de door de 
wet vereiste nederlandstali
ge kandidaten had voorge
dragen. 

Dit machtsmisbruik illus
treert ten volle de anti-
Vlaamse benoemings- en sub
sidiepolitiek die door minis
ter Namèche en zijn kabinet 
gevolgd wordt. 

brullende leeuw 

CVP - voorzitter Vande-
kerckhove Is te Mechelen 
effe de flamingant gaan uit
hangen. Als Brussel zich nog 
lang zo onvriendelijk blijft 
aanstellen tegenover de Vla
mingen, zo zei de notariële 
politicus, dan zullen wij dit 
en dan zullen wij dat. En 
o.m. de bestuurlijke decen
tralisatie drastisch doorvoe
ren. Als de leeuw verheft 
zijn gebrul des nachts... 

Toch zijn de Brusselaars 
niet erg geschrokken. Zij her
inneren zich bijvoorbeeld 
nog het recente voorval in 

de Kamer toen daar gespro
ken werd over de vestigings
plaats van de op te richten 
Regie van Zeevaartdiensten. 
CVP-minister Bertrand wil 
de zetel van die Regie in... 
Brussel. Toen de VU hem er
op wees dat dit logischerwij
ze te Oostende moest gebeu
ren, wees hij dit met de 
meest idiote « argumenten » 
van de hand. Heeft de acht
bare heer Vandekerckhove 
inmiddels « zijn » minister 
al even op de vingers getikt? 

In elk geval krijgt hij 
straks de kans om een begin 
te maken met de uitvoering 
van zijn Mechelse bedreigin
gen, wanneer het wetsont
werp in de Senaat ter spra
ke komt. Wedden dat hij 
geen kik zal geven ? 

luik 

De pers die de drie tradi
tionele partijen steunt kon 
deze week nauwelijks haar 
opgetogenheid verbergen 
over het feit dat de PSC te 
Luik enkele zetels heeft ge
wonnen en het « Rassemble-
ment Wallon » wat achter-
uitboerde. En voor de zo
veelste keer werd het vel 
van de federalistische beer 
al verkocht vóór hij goed en 
wel geschoten is. 

De Luikse traditionelen 
konden inderdaad hoog van 
de toren blazen. De «Vlaam
se» traditionelen hebben hen 
in de voorbije jaren zoveel 

miljarden toegespeeld (de 
centen,van de staalfusie van 
anderhalf jaar geleden zijn 
nog maar pas opgesoupeerd 
en straks krijgt Clerdent 
ook zijn olieraffinaderij) dat 
Perin de Luikenaars nauwe
lijks méér kon garanderen. 
Met andere woorden : met 
het geld van de Vlamingen 
wordt de Waalse federalis
ten de wind uit de zeilen ge
nomen. Maar of de Vlamin
gen, die « c o c h o n s de 
payants », over dat spelletje 
zó opgetogen zijn en bereid 
het verder te laten spelen 
is een andere zaak. 

« allons les 
rouges » 

Voor hen die nog niet we
ten hoe « gek » de Luike
naars het kunnen maken is 
de Standard-anecdote uit de 
voorbije Luikse kieskam-
panje biezonder leerrijk. 
Enkele maanden geleden, 
toen nog niet vaststond dat 
Standard opnieuw lands
kampioen zou worden en 
Wilfried Van Moer (Beve
renaar die te Luik speelt, 
maar te Tongeren woont 
omdat hij zijn kinderen niet 
wil verfransen) er niet in 
slaagde de wedstrijd te 
Sclessin op zijn eentje te 
winnen, werd hij uitge
jouwd als « Flamin ». Hij 
liet zich trouwens kort na
dien vervangen. 

Ook de Limburger Dewal-
que stak het voor de TV niet 
onder stoelen of banken dat 
hij zijn prestaties op het 
Luikse voetbalveld uitslui
tend als « business » be
schouwt. 

Ook voor de andere leden 
van het Luikse « vreemde
lingenlegioen » is dat zo : de 
Duitser Erwin Kostedde, de 
Oost-Europeanen Takacs en 
Cvetler, de Luxemburger 
Pilot. De mop is nu dat de 
fils-a-papa Grafé (PSC) die 
groep « idealisten » geld in 
de pollen ging stoppen de 
zaterdag vóór de verkiezin
gen opdat zij een liefdesver
klaring aan de PSC zouden 
afleggen. Nog mooier is dat 
de Luikenaars, die Standard 
zowat als een nationale in
stelling beschouwen, er ook 
nog inliepen. Wie er hele
maal niet kon mee lachen is 
de PLP-er Jeunehomme, die 
is nl. beheerder van Stan
dard. 

jargon 
en 

woord 

Een kongres, daar kom je niet onderuit. De hoer 
tenminste toch als hij wil oogsten — zaait ieder 
voorjaar. De huisvrouw voelt omtrent Pasen haar 
tenen kriebelen en stijgt op het wankel laddertje 
om de gordijnen een flinke heurt te geven. Met 
een partij die zich respekteert gaat het net eender : 
ieder jaar haalt ze haar nieuwe haring aan de wal, 
laat hem door deskundigen op reepjes trekken, 
snippert er een sociologen-uitje over en haalt de 
grote leurhel hoven : de maatjes zijn er weer, 
verser en vetter dan ooit. 

Lekker eten, inderdaad, maar zwaar op de maag. 

Daar zaten we dan verleden zaterdag en zondag, 
te kijken en te luisteren naar wat er dit jaar met 
het net naar hoven gehaald was. Indigest, als je 
het ons vraagt. Maar je vroeg het ons wel niet. 
« In het kader van het nieuw opgerichte planbu
reau moeten prognoses opgesteld worden i.v.m. het 
ritme... » (je moet eens aan je huurman-metser 
vragen, wat i.v.rn. wil zeggen) ; « ...het verschil 
tussen het percentage van het nationaal inkomen, 
dat een bepaalde inkomensgroep... » ; « ...de in
dexatie van de lonen via een degressieve schaal... ». 
Nou ja, je verstaat het natuurlijk wel, maar het 
is allemaal zou ontzettend koud, zo vreselijk ver 
weg van het probleem dat je jezelf voor ogen houdt: 
die vent daar om het hoekje in de andere straat, 
die nou al jarenlang wacht op het ogenblik dat 
ergens een ambtenaar zijn pensioendossier eens 
ernstig bekijkt en die inmiddels zowat ongeveer 
van de openbare onderstand moet leven. En mid
denin het kongres zit je te denken hoe je het straks 
weer zult moeten omzetten in een taal die iedereen 
begrijpt, hoe je van de oerdegelijke inhoud van de 
rezoluties vijf leuzen en een vlag kan maken, een 
herkenbaar signaal waarmee je de straat op kan 
en waarnaar je de mensen kan doen opkijken. 

En dan heb je daar Coppieters. Beetje schutte
rige padvinder, beetje bezielde kapelaan, beetje ge
boren onderwijsman en uit al die beetjes groeit 
de grote meneer die het eens te meer aankan om 
synthetisch én met menselijke warmte en geestdrift 
in een bewogen halfuur te zeggen wat er over de 
inhoud van het kongres te zeggen is. En dan heb 
je daar Frans Van der Eist, nooit een groot rede
naar in de strikte zin van het woord, zelden op 
zoek naar een retorisch effekt, met voor zich de 
ellenlange tekst die je in de persmap een beetje 
beangstigd mee zit te volgen, totdat ook daar 
vlug de vonk van de kommunikatie overslaat en 
de zaal gewoonweg applaudiseert voor de nuchtere 
en op nuchtere toon uitgesproken vaststellingen 
van deze man-op-afstand. 

Een kongres is van veel dingen gemaakt. En hoe 
belangrijk de papieren ook zijn, de menselijke din
gen spreken jezelf sterker aan dan de rest. Ach ja, 
rezolutie nummer veertien mag er gerust zijn na
tuurlijk, al heb je een hekel aan het woord plan
bureau en al zou je voor geen geld ter wereld je 
broek willen verslijten op een van de draaistoeltjes 
in dat planbureau. Maar véél belangrijker vin-je 
de reakties van de kongressisten, die tegenover 
verstandige rezoluties soms de minder verstandige 
emoties zetten, maar die je er aan herinneren dat 
je die hele zaterdagnamiddag en zondagvoormid
dag tenslotte aan het werk geweest bent mét men
sen en vóór mensen. We hebhen de kongressisten 
lief, ook — en misschien vooral — in hun dwaashe^ 
den, omdat het doorgaans dwaasheid van het hart 
is. 

En dan kom je de volgende dag op de redaktie 
en je treft er weer twee-drie brieven aan, geschre
ven met de hanepoten van de ouderdom of de krab
bels van de mindere ontwikkeling. Mensen die zich 
in arren moede en als allerlaatste kans tot de par
tij richten met verzoeken, waaraan geen enkele 
partij spijtig genoeg kan voldoen. En dan denk je, 
nou hier zou een stukje wet misschien een uit
komst zijn ; zal ik eens vragen aan onze fraktie-
voorzitter in de Senaat. En plots wéét je het, wat 
je de twee dagen voordien meegemaakt hebt ; het 
jargon wordt taal, de rezoluties krijgen gestaXte 
en je beseft dat de blauwdruk van de wereld van 
morgen toch weer wat duidelijker is geworden. 
Want daarmee ben je bezig geweest : niet het ma
ken van een wereld waarin oude hanepoten en de 
ongeleerde krabbels nooit meer verhalen van el
lende zullen neerschrijven — want dié illuzie koes
ter je werkelijk niet ; maar het bouwen van een 
wereld waar — naar een evangelisch woord — al
tijd een oor zal zijn om te luisteren waar er een 
mond is om te spreken, te klagen of recht te eisen. 

dio genes 
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woorden en daden 
Tussen de toespraken van Maurits Coppieters en Frans Van der E!st 

in kwam onze algemene sekretaris Wim Jorissen, sinds het ontstaan 
van de partij de man van de dynamische aktie, even op het podium 
met hartverheffende cijfers over de organisatorische groei van onze 
partij en om een ^verdiende hulde te brengen aan enkele van onze 
meest toegewijde kadermilitanten en aan de werkzaamste arrondisse
menten. Zo zei Wim o.m. : « Een partij betekent niet alleen een jaar
lijks kongres, maar ook een volgehouden organisatorische inspanning. 
Ziehier dan, beknopt, enkele punten uit ons aktiviteitenverslag : 
— Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 11 okt. werden 54 nieu

we partijafdelingen gesticht. 
— Wij bereikten topcijfers bij de abonnementenslag in aile arrondis

sementen, behalve twee (die Jorissen niet noemde omdat zij eer
lang ook hun topcijfer kunnen halen). 

— Sinds nieuwjaar werden bijna 11.000 nieuwe leden ingeschreven, 
nadat het VU-ledentai in de jaren 1968, '69 en '70 reeds met 
20.000 was gestegen », 

In de persoon van Joris Depré (Tervuren), Mieke Opdebeeck (Ko-
ningshooikt) en Jan Caudron (Aals t ) , die elk honderd of méér nieuwe 
abonnees aanbrachten voor « Wij », bracht de algemene secretaris 
hulde aan allen die in de loop van het voorbije jaar zich persoonlijk 
aktief inzetten voor de uitbouw van de partij. Inzake de abonnemen
tenslag kwamen de beste resultaten uit de beide Brabantse arrondis
sementen Leuven en Brussel. In de ledenslag werden de beste uitsriagen 
geboekt in het op dit gebied onnavolgbare arrondissement Oostende-
Veurne-Diksmuide en in het arrondissement Mechelen. 

De palm voor de beste gezamenlijke propaganda-aktiviteit op alle 
gebied komt onbetwistbaar toe aan het arrondissement Leuven, dat 
in korte ti jd zich van een zwak-georganiseerd gebied ontpopte tot een 
organisatorisch model-arrondissment. 

« Een besluit dringt zich op « zo zei Wim Jorissen nog « in deze tijd 
waarin de strijd gaat tegen de driestheid van de taairacisten uit Brus
sel, die aangemoedigd worden en gesterkt door hun bondgenoot uit 
zwakheid, eerste-minister Eyskens : discussie niet méér dan noodza
kelijk, organisatie en aktie méér dan noodzakelijk ». 

hoe een goed streekblad maken ? 
brussel, zaterdag 19 juni 1971 

Een regionaal of plaatselijk blad... de trots of het streven 
van veel afdelingsibesturen. Maar zijn die bladen wel goed ge
maakt ? Wat kunnen we met beperkte mogelijkheden ? Hoe 
ons stencilwerk verbeteren ? Wat zijn de mogelijkheden van 
off-set, zeefdruk e.d. 

DAAROM DEZE KADERDAG 
We willen samen eens gaan bekijken welke mogelijkheden 

er zijn voor een plaatselijk blad, gestencild of in off-set. Daar
bij wordt overwogen hoe we ons blad kunnen verbeteren. 

De samenwerking op politiek, materieel, financieel en redac
tioneel vlak nemen we ook samen in de kijker. 

Uiteraard dat alles met demonstraties en vele praktische 
voorbeelden... en vooral met uw actieve inzet via de discussie. 

10u45 : 

12u30 
12u30 
13u45 
14ul5 

Werkgroepen : Groep off-set pers, groep stencil pers, 
groep zeefdruk. 
Inlichtingen over technische mogelijkheden, kostprijs, 
installatie, demonstratie. 

: Vragen. 
: Lunch en pauze. 
: « Regionale pers als politiek middel » door J. Somers. 
: Drie discussiegroepen (op basis van nota's) : 1. Hoe 

financieel samenwerken ? 2. Hoe redactioneel samen
werken ? 3. Hoe technisch samenwerken ? 

: Koffiepauze en verslag. 
: Verslagen van de drie groepen en discussie. 
: Sinthese. 
rond 17u30. 

PROGRAIVIMA : 
lOulS : Inschrijving. Kennismaking. 
10u30 : Inleiding : « Noodzaak van een regionale pers » 

T. van Overstraeten. 
door 

15u30 
16u00 
17u00 
Einde 
PRAKTISCHE INLICHTINGEN : 

Datum en plaats : Zaterdag 19 juni, Brussel, VTB-zalen, E. 
Jacqmainlaan 126. 

Inschrijving : 1. Door storting van de bijdrage op postreke
ning nr. 224.43 van Kredietbank, 1000 Brussel voor rekening 
nr. 3300/13/83.555 van het Dosfelinstituut te 1000 Brussel, Tri
bunestraat 14 ; 2. Door opsturen van een bankje van 50 fr. aan 
zelfde adres met vermelding van : « Regionale pers-studiedag ». 

Deelname : 50 fr., koffie, lunch en documentatiemap inbe
grepen. 

/ in memoriam dr. roger gheysefinck 

Vandaag hebben wij te Meerle dr. Roger Gheyselinck, 
de stoere Westvlaming ten grave gedragen. Met droef
heid in het hart bij het heengaan van een goede vriend. 
Ik heb hem pas na de oorlog leren kennen, toen hij uit 
een Japans concentratiekamp in Indonesië teruggekeerd 
was naar Nederland. Hij was Westvlaming, in de jaren 
twintig wegens zijn Vlaams-nationalistische overtuiging 
buiten gezet aan de Leuvense universiteit. Hij zette toen 
zijn studies voort in Nederland en is een befaamd geoloog 
geworden. Zijn boek « De rusteloze aarde » werd in vele 
talen vertaald. In dienst getreden van de Koninklijke 
Nederlandse Petroleummaatschappij heeft hij het groot
ste deel van zijn leven doorgebracht in verre streken, 
overal waar geboord werd naar petroleum. Zo verraste 
de tweede wereldoorlog hem in Indonesië. Zijn jaren
lang verblijf in het buitenland heeft hem nooit van 
Vlaanderen vervreemd : zijn hart bleef trouw. In de 
namen van zijn kinderen, Gudrun, Thylbert, Steven en 
Godelieve, beleed hij zijn verbondenheid en zijn gehecht
heid. Steeds keerde hij terug om zijn oude vrienden, 
o.m. wijlen Dries Devos, te bezoeken. En hij is ook defi
nitief naar Vlaanderen teruggekeerd nadat hij op rust 
gesteld was. 

Roger Geyselinck was een fascinerende persoonlijk
heid : wereldreiziger, man met een brede horizon, rijk 
aan ervaring, wetenschapsmens, Nederlander én Vla
ming. In zijn persoon waren de goede hoedanigheden 
van de Nederlander en de Vlaming samengesmolten tot 
een vitale eenheid. Hij was de voorafbeelding indien men 
wil van wat groeien kan uit een integratie van Neder
land en Vlaandern. 

Toen wij mekaar vonden na de oorlog was het in het 
teken van de Vlaamse strijd, die hem nog kon begeeste
ren. Samen hebben wij gestreden ih het Algemeen Ne
derlands Verbond en ook in de Volksunie. Het moet ge
zegd dat hij zich wel eens ergerde, met zijn brede blik, afscheid van een vriend 

zijn back-ground en zijn vitaliteit, aan Vlaamse klein
heid en vitterij. 

Toch was dit bij hem geen voorwendsel om de strijd 
te ontvluchten. Ik herinner mij nog levendig hoe wij 
samen het woord gevoerd hebben o.m. op een voorlich
tingsavond te Hoogstraten waartoe hij het initiatief ge
nomen had. Toen ik hem in 1965 vroeg kandidaat te zijn 
voor de Senaat op de Volksunielijst te Brussel was hij 
hiertoe onmiddellijk bereid en heeft hij er zich ook vol
ledig voor ingezet. Hij behaalde meer dan 5.000 voorkeur
stemmen, in een arrondissement waar hij bij de aan
vang van de kiesstrijd zo goed als een onbekende was, 
i-n onze lijst bekwam 29.548 stemmen, spijts een scheur-
' jst van de Vlaamse demokraten die slechts 6.802 stem
men behaalde, maar de zetel deed verloren gaan. Zonder 
lieze scheurlijst zou hij verkozen geweest zijn en onge-
lA'ijfeld indruk gemaakt hebben in de Senaat. 

Roger Gheyselinck had een grote belangstelling voor 
het epos van Charles De Coster « La légende d'Ulenspie-
• el », hij hield ontzettend veel van dit boek, waarvan 
'. ooral de geest hem aansprak. Zijn laatste boek is dan 
I ok gewijd aan Charles De Coster. 

Hij was een groot man, een man met een open en groot 
i.art, een moedig man. Dat heeft hij ook bewezen tijdens 
'Ie beproeving van de laatste maanden van zijn leven, 
•n het aanschijn van de dood. Ik ben Roger Gheyselinck 
inlijvend dankbaar en erkentelijk voor zijn vriendschap, 
\oor de morele steun en aanmoediging in zeer moeilijke 
jaren, toen velen vertwijfelden. 

Het is dan ook plicht een laatste hulde te brengen aan 
een man uit één stuk, een man die steeds trouw gebleven 
IS aan de idealen van. zijn jeugd, die uitgegroeid boven 
Vlaanderen in hart en geest verbonden gebleven is met 
zijn volk en zijn land. Hij leve voort in ons. 

mr. frans van der eist 
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het nalionaliteilenprobleem 
in tslechoslovokije (2) 
de duur betaalde episode 
van de slovaakse 
« zelfstandigheid » 

Het Akkoord van München, 
In september 1938, hield voor 
Tsiechoslovakije het onmiddel
lijke verlies in van ongeveer 
éénderde van zijn grondgebied 
en 5 miljoen van zijn inwoners. 
Na de afscheuring van het Su-
detenland kwamen ook Honga
rije en Polen aandraven met 
terri toriale eisen. Polen ver
kreeg Noord-Moravië, en Hon
garije lijfde na het Arbitrage 
van Wenen Ruthenië en Zuid-
Slovakije in. 

De politieke krisis, die hierop 
volgde, was een ideaal klimaat 
voor de Slovaakse Volkspartij. 
Reeds op 6 oktober riep ze een 
Slovaakse autonome regering 
uit, met Mgr. Tiso als premier. 
Alle Slovaakse partijen ver
smolten tot één groep : Hlinka's 
Slovaakse Volkspartij — Part i j 
van de Slovaakse Éénheid. De
ze partij was vertegenwoordigd 
in de centrale regering te 
Praag, wier macht in de prak
tijk ophield te bestaan aan de 
Moravisch-Slovaakse grens. 

Tussen Tiso en de Tsjecho-
slovaakse regering verscherpte 
het konflikt zich voortdurend. 
Begin maart 1939 bracht Tiso 
een bezoek aan Berlijn, waar 
hij van Hitler persoonlijk de 
belofte verkreeg, dat het Reich 
een onafhankelijke Slovaakse 
staat zou erkennen. Op 14 
maar t werd dan ook de Onaf
hankelijke Slovaakse Staat uit
geroepen. Op 16 maart werd de 
rest van Tsjechoslovakije, voor 
het weinige wat er nog van 
overbleef, onder protektoraat 
genomen door het Reich. 

roes en ontnuchtering 

In Slovakije begon onmiddel
lijk een jacht op de Tsjechen, 
die massaal terug naar Bohe-
men werden gestuurd. De le
den van de Volkspartij para
deerden op straat met fascis
tische slogans en chauvinisti
sche demagogie. Naar het voor
beeld van het « duizendjarige 
Duitse rijk » begon ook het 
kleine Slovakije een totalitair 
schrikbewind op de bouwen. 
Gefanatiseerde massa's volg
den in het begin de Volkspartij, 
die de Slovaken de begeerde 
onafhankelijkheid en ekono-
mische ontwikkeling beloofden, 
onder de bescherming van 
Duitsland. 

De eerste duizeligheid die 
was veroorzaakt door de onaf
hankelijkheid, ook al was deze 
slechts bereikt in ruil voor de 
demokratische vrijheden, ruim
de spoedig de plaats voor schrij
nende ontgoocheling, toen de 
koncentratiekampen begonnen 
vol te lopen met politieke te
genstanders van het regime, 
en de Duitse beschermheren 
persoonlijk orde kwamen 
scheppen in Slovakije. De re-
aktie was op de lange duur 
opnieuw typisch voor het volks
karakter der Slovaken • de on
tevredenen trokken de bergen 
in, en begonnen een partisanen-
oorlog. 

-de kommunistische 
oplossing 

Bij de Tsjechische broeders 
had Slovakije zich gediskredi-
teerd. Zelfs een heldhaftige 
weerstand, gevolgd door een 
half jaar opstand tegen de 
Duitsers en het fascisme, vol
stond niet om de schade te her
stellen die veroorzaakt was 
door het fascistische avontuur, 
hoe kort dat ook was geweest. 
Na de bevrijding in 1945 leek 
het dus ondenkbaar dat de Slo
vaken het nog zouden aandur
ven hun nationale rechten op 
te eisen. Vanuit een meerder
waardigheidsgevoel betreffende 
de houding tegenover het fas
cisme hadden de Tsjechen — 
hoewel zij zich evenzeer aan 
kollaboratie hadden schuldig 
gemaakt — een soort mentale 
obstruktie ontwikkeld. Tot voor 
enkele jaren stuitte iedere Slo
vaakse eis voor gelijkberechti-
Eincf on hetzelfde verwijt van 

nationalisme of separatisme, dat 
impliciet verwees naar het oor
logsverleden. 

De oplossing van de Slovaak
se kwestie werd ook nog beïn
vloed door een andere faktor. 
Na de bevrijding door het Rus
sische leger stond Tsjechoslo
vakije reeds met één been in 
het Oostblok, waarvan het na 
de staatsgreep van 1948 de ste
vigste schakel werd. De Sov
jetunie werd een toonbeeld dat 
ten allen prijze moest nage
streefd worden, ook al beteken
de zulks in vele gevallen een 
regressie. Voor interne aange
legenheden en nationaliteiten
kwesties werd het Sovjetvoor-
beeld grondig nagevolgd — 
door een hardnekkige centra
lisatie. 

In uitvoering van het verdrag 
van Potsdam werden 2,5 mil
joen Duitsers in de loop van 
het eerste jaar na de oorlog 
over de grens gezet. Op dezelf
de manier werden een deel der 
Hongaren uit Slovakije verwij
derd en uitgewisseld voor Slo
vaken die in Hongarije leef
den. Ruthenië werd na he t 
Tsjechoslovaaks-Russisch ak
koord van 1945 bij Oekraïene 
aangehecht. In 1950 was de be
volking van Tsjechoslovakije 
als volgt samengesteld : 8,3 
miljoen Tsjechen, 3,2 miljoen 
Slovaken, 368.000 Hongaren, 
165.000 Duitsers, 73.000 Oekra-
ieners en Ruthenen en 73.000 
Polen. 

In de eerste regeringsverkla
ring van 1945 werden de Slo
vaken als soevereine natie er
kend, en werd de CSR uitge
roepen tot unitaire staat van 
« twee gelijke en in broeder
schap levende naties van Tsje
chen en Slovaken ». De andere 
nationale minderheden verkre
gen een statuut, dat in het 
Oostblok mag aanzien worden 
als een uitzonderlijk geval van 
edelmoedigheid in de nationa
le politiek. 

schijn-federalisme 

Wat betreft de Slovaken 
werd een zeer originele oplos
sing uitgedacht. Na 1945 werd 
in Tsjechoslovakije, naar Sov-
jetrussisch voorbeeld, een zgn. 
« onregelmatig model » van het 
grondwettelijk statuut in het 
leven geroepen. Slovakije ver
kreeg hiermee een soort auto
nome regering, de « Slovaakse 
Raad van Kommissarissen ». 
Deze had dezelfde bevoegd
heidsverdeling als de centrale 
Tsjechoslovaakse regering, en 
de departementen van de Raad 
waren verantwoording ver
schuldigd aan de overeenstem
mende centrale ministeries. 
Slovakije had eveneens een 
eigen parlement, de Slovaakse 
Nationale Raad. Bohemen werd 
door de centrale regering be
stuurd, waarin de Slovaken 
zeer schaars vertegenwoordigd 
waren. Ingevolge de konse-
kwente bureaukratische centra
lisatie die in het begin van de 
jaren vijftig was doorgevoerd, 
bestond de wetgevende en uit
rende macht van de Slovaakse 
organen slechts op papier, en 
was hun bevoegdheid beperkt 
tot de onbelangrijke plaatselij
ke kwesties. De hele situatie 
kon als volgt samengevat wor
den : de Slovaken hadden een 
regering, tenminste formeel ge
zien ; de Tsjechen hadden de 
centrale regering in handen ; 
het enige wat ontbrak was ech
ter een Tsjechoslovaakse rege
ring, waarin de twee naties 
evenredig vertegenwoordigd 
waren. 

Dit model werd toegepast in 
alle belangrijke organisaties. 
Zelfs de kommunistische parti j 
bestond uit twee delen, de K P 
van Slovakije en die van Tsje
choslovakije, beiden met hun 
eigen Centraal Comité. 

Op ekonomisch vlak was 
voorzien dat Slovakije op een 
zo kort mogelijke tijd hetzelfde 
niveau zou bereiken als Bohe
men. Dit postulaat was reeds 
vastgelegd in het Eerste Vijf
jarenplan van 1949 en sedert
dien kwam het, als strijdbijl 
van de partijpropaganda, in 
ieder ekonomisch dokument 
tot uiting. 

In Slovakije werd daadwer
kelijk aangevangen met de op-

-bouw van industrie, verbin
dingswegen en energievoorzie
ning. Volgens de plannen op 
lange termijn zou de streek 
zich voornamelijk specialiseren 
in chemische produkten, non-
ferro-metalen en voedselvoor
ziening. Deze politiek werd 
echter eveneens vanuit Praag 
uitgevoerd, zodat Slovakije in 
een positie kwam te staan 
waarin het enkel dankbaar kon 
aanvaarden wat Praag schonk. 
De Slovaken zelf kregen niet 
veel medezeggenschap in de 
opbouw van hun nationale in
dustrie. De struktuur, het tem
po en de geografische sprei
ding van deze industrie stonden 
automatisch in dienst van de 
Tsjechische industrie in plaats 
van Slovakije ten goede te ko
men. 

Door zijn reserves aan werk
kracht en grondstoffen was 
Slovakije in staat om voor één
derde in te staan van de indus-

» J.J 

misbruikt en uitgebuit werden. 
Er dient gezegd dat deze denk
beelden behendig gebruikt 
werden in de antislovaakse po
litiek van het Novotnyregime. 
Praag beschouwde Slovakije 
nog altijd als een half beschaaf
de provincie, die met s terke 
hand moest geleid worden. De 
Tsjechen exporteerden direk-
teurs en importeerden mijnwer
kers voor de Tsjechische ura
nium- en kolenmijnen. In 1965 
woonden er in Slovakije iets 
minder dan 50.000 Tsjechen, 
waarvan de meeste kaders of 
gespecialiseerde technici wa
ren, terwijl op hetzelfde tijd
stip in Bohemen 350.000 Slova
ken werkten, de meesten in de 
zware industrie en in de mijn
bouw. 

Ook op kultureel en intellek-
tueel gebied hadden de Slova
ken dikwijls de indruk dat ze 
hun rechtmatig aandeel niet 
kregen. Van de begrotingsgel-
den en dotaties van ku i tuur en 
opvoeding, van de studiebeur
zen voor binnen- en buiten
land en van de fondsen be
stemd voor het wetenschappe
lijk onderzoek werden hen 
slechts de kruimeltjes toebe
deeld. Men kon haast beweren 
dat Slovakije kultureel geïso
leerd was ; en al werd er vanaf 
het begin van de jaren zestig 
opnieuw een venster op de we
reld geopend, door de nieuwe 
mogelijkheden tot kulturele en 
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triële produktie van de repu
bliek. De statistieken wijzen 
uit dat in 1966 slechts 21,7 % 
van het bruto nationaal pro-
dukt in Slovakije werd gerea
liseerd, wat weliswaar een gro
te vooruitgang betekent in ver
gelijking met de toestand vóór 
de oorlog. In zekere nijverheids
takken is het aandeel van Slo
vakije zelfs groter : 40,9 % in 
de ontginning en behandeling 
van de nonferrometalen, 30.4 '/( 
m de chemische nijverheid, 36,7 
'7( in de bouwmaterialen en 
30,4 7( in de houtindustrie 

De mening die soms zelfs in 
officiële toespraken of analyses 
over de ekonomische situatie 
tot uiting komt, namelijk, dat 
Slovakije een voorkeursbehan
deling genoten heeft, en dat 
zijn industrie ten nadele van 
de Tsjechische nijverheid werd 
uitgebouwd, is ongefundeerd. 
Tussen 1948 en 1966 kreeg Slo
vakije nooit meer dan éénderde 
van de investeringen ; voor 
wat betreft sommige belangrij
ke sektoren, zoals de machines, 
was het zelfs minder Niette
min leidde de algemene slechte 
toestand van de ekonomie tot 
denkbeelden die typerend zijn 
voor de betrekkingen tussen 
de twee naties : de Tsjechen 
hadden de indruk dat ze werk
ten en betaalden voor het hin
kende Slovakije, en de Slova
ken vonden een reden tot zelf
beklag in het welbekende ge
voel dat ze door de Tsjechen 

wetenschappelijke samenwer
king met vele landen, bleef 
Slovakije de toegang tot dit 
venster ontzegd. 

aanloop tot 
« praagse lente » 

Gewoonlijk ontwikkelt een 
nationale kui tuur zich sprongs
gewijs of spiraalvormig : na 
decennia van stagnatie breekt 
er een ti jdperk van intense 
kulturele aktiviteit aan, die op 
korte tijd het peil omhoog-
stuwt. Aldus bracht de tweede 
helft van de jaren zestig het 
ontstaan van een kultureel en 
intellektueel vruchtbare gene
ratie en van 1966 tot de Praagse 
Lente werd het zwaartepunt 
van de politieke en kulturele 
dynamiek naar Slovakije over
gebracht. Als door een dam
breuk verschenen praktisch van 
de ene dag op de andere mas
sa's boeken, films, wetenschap
pelijke werken, politieke ana
lyses en ambitievolle kulturele 
projekten, die na vele jaren 
passiviteit het ontwaken van 
Slovakije inluidden. De Tsje
chische intellektuelen keken 
toen op naar Bratislava, dat 
het centrum was geworden van 
een gedurfde en totaal nieuwe 
geestesstroming. 

Het Novotnyregime reageer

de vrij traditioneel op deze 
wending. Het stortte zwavel en 
vuur op de « Slovaakse bour-
geois-nationalisten » en « on
dankbare Slovaakse revision-
nisten ». Novotny zelf stond be
kend als een taaie tegenstan
der van de Slovaken. Tijdens 
de bezoeken die hij in 1966 aan 
Slovakije bracht veroorzaakte 
hij door zijn taktloos en hoog
har t ig optreden bijna een re
volte van de Slovaakse intel
lektuelen. Hij ondernam een 
laatste poging om de Slovaken 
tot onderdanigheid te dwingen, 
door een meedogenloze centra
lisatie en een scherpe censuur 
op Slovaakse kranten en boe
ken : het lukte hem echter n i e t 

De lang onderdrukte revolte 
brak uiteindelijk overal door, 
zowel in Bohemen als in Slo
vakije ; de nakende Praagse 
Lente kon niet meer tegenge
houden worden. Uit de achter
grond van de vroegere provin
cie verscheen de tot dan onbe
kende Alexander Doebtsjek, 
die het centraal personage 
werd van de beweging en het 
socialisme een menselijk ge
laat wilde geven. 

schuchtere federatie 

Van al de vraagstukken die 
in de lente van 1968 werden 
onderzocht, bleek dat van Slp-
vakije een van de dringendste. 
Er moest eindelijk een grondi
ge en definitieve oplossir^g 
uitgedacht worden voor de Slo
vaakse kwestie. In de geest 
van de Tsjechoslovaakse Lente 
en in de algemene atmosfeer 
van oprechtheid en demokrk-
tische besluitvorming kon de ie 
kwestie met de nodige ernst 
en objektiviteit behandeld wot-
de'i. 

De Tsjechische reaktie op de 
eis van de Slovaken om een fe
deral tie op te richten was onge
woon positief. Het leek alsof 
de nolitieke renaissance en de 
vr ' iheid van diskussie alle wan
trouwen en stugheid tussen de 
twee naties hadden doen ver
dwijnen. Slechts hier en daar 
klonk nog een echo van he t 
denknatroon van « de kleine 
T^iechische man », met de in-
sin'iatie dat de toestand toch 
nô T niet rijp was, en dat eko-
no-T^'sche en politieke vraag
stukken voorrang verdienden. 
Na de eerste stappen in de rich
ting van de federalisering kre
gen die zeldzaam geworden 
s temmen geen gehoor meer. Er 
dient wel gezegd te worden, 
dat de federalisering voorbe
reid werd in de geest van de 
Tp^echoslovaakse hergeboorte, 
en met de hoop dat de politieke 
tops 'and zich zou blijven ont
wikkelen zoals in de lente van 
1968. De tussenkomst van de 
broeders-bevrijders bracht een 
rad: kal e ommekeer in deze 
evolutie, en daarmee verander
den ook de betekenis en de in
houd van de federatie. 

Na de « normalisatie » van de 
toestand in Tsjechoslovakije 
t racht ten de regering en de 
parti j een ti jdlang de nieuwe 
koers verder te zetten, alsof de 
bezetting niets had veranderd 
aan de interne politiek. In de 
geest van dit « uithollen » werd 
op 28 oktober 1968, op de 50e 
verjaardag van de Tsjechoslo
vaakse Republiek, de Tsjecho
slovaakse federatie uitgeroepen 
van twee soevereine naties, de 
Tsjechen en de Slovaken. 

Lange jaren hadden de Slo
vaken hiervoor vruchteloos ge
streden, maar hun reaktie ver
schilde sterk van de gevoelens 
die ze hadden gekoesterd bij 
de voorbereidingen in de lente. 
Hun houding kon als volgt be
schreven worden : « . . n u zal 
zelfs een federatie ons niet 
kunnen helpen ». 

De wijziging van het grond
wettelijke s tatuut heeft tot n u 
vooral als gevolg gehad dat het 
bureaukratisch apparaat uitge
breid werd. 

Na de parti j en de regering 
wordt nu alles gefederaliseerd. 
Terzelfdertijd toont de ontwik
keling van de jongste maanden 
aan, dat in werkelijkheid en 
achter de schermen een centra
lisatie doorgevoerd wordt. De 
aard van het grondwetteli jke 
s tatuut schijnt weinig beteke
nis te hebben in een land, waar 
de enige drager van alle macht 
één part i j is, zij het een gefede
raliseerde. Indien daarbij tus
sen de gedachtenstromingen 
van een maatschappij geen 
voortdurende en demokratische 
dialoog wordt gevoerd, kan ook 
tussen twee naties, al leven ze 
in een federatie, geen kreatief 
gesprek tot s tand komen. 
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RECHTVAARDIGE WELVAARTSSPREIDINB VQDR ALLEN 

DE VOLKSUNIE WIL : 

9 Een minimum-inkomen van 85.000 fr. per jaar voor iedereen. 

# Sociale rechtvaardigheid door een,rechtvaardiger verdeh'ng van de inkomens. 

OM DIT DOEL TE BEREIKEN : 

Wil de Volksunie dat Vlaanderen, via 
het federalisme, zijn eigen sociaal beleid 
zou bepalen. Nu vloeien jaarlijks mins
tens 10 miljard vlaamse sociale bijdra
gen af naar Wallonië. 

De onevenredige verdeling van de aan
groei van het bruto-nationaal produkt, 
moet de lage inkomensgroepen toelaten 
hun achterstand op de hoge inkomen-
groepen in te lopen. 

Om de kloof tussen lage en hoge inko
mens te verminderen, dient een inko-
mens-overdracht gerealiseerd en in een 
rechtvaardiger belastingsstelsel een her
verdelingscoëfficiënt berekend. 

Tenslotte zal de fiscalisering van de bij
dragen aan de maatschappelijke zeker
heid tot de herverdeling bijdragen. 

een vlot kongres 

Brussel is tijdens de weekends een dode stad, het was dan ook geen hek
sentoer om in de buurt van het Congressengebouw je auto kwijt te raken. 
Verscheidene honderden kaderleden van de partij waren reeds op zaterdag 
op het appèl om met grote aandacht de, uiteraard nogal technische, refe
raten te volgen over « federalisering van het sociaal beleid » (W. Cobbaut) 
en over de « hervorming van de sociale zekerheid » (J. Cauberghe). Na de 
koffiepauze hield volksvertegenwoordiger E. De Facq een uitstekend refe
raat over « rechtvaardige welvaartsspreiding over gans de wereld » dat 
van de aandachtige aanwezigen op nadrukkelijk applaus werd onthaald. 
Zoals gewoonlijk trekt de kongreszondag het grootste publiek. Het was 
omstreeks 10 u zondagvoormiddag al meteen duidelijk dat dit bij uitstek 
sociale kongres van de Volksunie biezonder druk zou bijgewoond worden. 
Toen kongresvoorzitter Guido Van In even later de aanwezigen begroette, 
was er achter de coulissen enige ongerustheid over referaathouder W. De 
Saeyere. Toen hij wat later dan toch kwam opdagen, bleek een (niet al te 
erg) autoongeval de oorzaak van zijn laattijdigheid te zijn. Zijn uiteen
zetting over het herverdelingsvoorstel werd dan door H. Coveliers gehou
den voor een bomvolle « dynastiezaal ». Inmiddels handelde volksverte
genwoordiger Schiltz in de grote « Albert 1-zaal » over de politieke 
aktualiteit. Het werd een indrukwekkende en gedetailleerde kritiek op 
de voor Vlaanderen zo nefaste regeringspolitiek van de ploeg-Eyskens. 

Kwamen dan de stemmingen. Zoals bij vorige gelegenheden bleek weer 
dat de daarvoor uitgestoken tijdspanne te kort was, aangezien tal van 
amendementen werden ingediend en de woordvoerders van de arrondis
sementen erop stonden die ook grondig te verdedigen. Niettemin verliep 
alles dank zij de alerte assistentie van de ijverige resolutiecommissie nog 
biezonder vlot. Maar het was wel even haastje-repje voor de kongressisten 
die nog een hartig hapje naar binnen wilden werken vóór de namiddag-
werkzaamheden opnieuw begonnen. 

Volksvertegenwoordiger Maurits Coppieters situeerde dan, tijdens een van 
zijn bezielde redevoeringen, de grote betekenis van dit kongres in de lijn 
van de vorige kongressen, en in het kader van de stelselmatige program
matische uitbouw van onze partij. Na een hartelijk woord van algemeen 
secretaris Wim Jorissen tot de best werkende kaderleden en arrondisse
menten, besloot partijvoorzitter mr. Frans Van der Eist het kongres met 
een indrukwekkende geloofsbelijdenis in het Vlaams volksnationalisme, 
dat onze leidraad is en blijft dwars doorheen alle tribulaties van de prak
tische dagelijkse politiek. 
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een rechtvaardige 

welvaarts 

spreiding 

voor 

allen 

De essentiële opdracht van een 
volksnationaiistische partij is steeds 
geweest en is nu meer dan ooit de 
totale zelfrealisatie van de Vlaamse 
mens en zijn deelname aan de wel
vaart en het welzijn van die ge
meenschap. 

Daartoe zijn twee hoofdmidde-
len nodig : zelfbeschikking voor de 
Vlaamse gemeenschap, wat in onze 
optie kan bereikt worden door een 
tweeledig federalisme en ten twee
de, een meer rechtvaardige maat
schappij-ordening ten bate van een 
leefbare Vlaamse gemeenschap. 

Straks zal weldra het eerste doel, 
een federalistische herinrichting 
van dit land bereikt worden, via on
ze groeiende politieke macht. Die 
groeiende macht zal echter niet al
leen aangewend worden om zelf
bestuur te realiseren, maar ook om 
het Vlaanderen van papa, waarin 
sociale misstanden nog steeds be
staan, om te buigen in een meer 
leefbare gemeenschap. 

Daarom heeft de Volksunie het 
nodig geacht in dit Kongres stelling 
te nemen inzake de onrechtvaardi
ge inkomensverdeling en de on
menselijke situatie waarin een deel 
van onze volksgemeenschap nog 
steeds moet leven. In 1967 waren 
er niet minder dan 478.550 bejaar
den die geen minimum-inkomen 
van 4.000 fr. hadden. 

De Volksunie meende dan ook 
stelling te moeten nemen ten aan
zien van de schrijnende onrecht
vaardigheid en bepaalde in dat ka
der het thema van schrijnende on
rechtvaardigheid en bepaalde in 
dat kader het thema van het Kon
gres : sociaal en federaal. 

in de allereerste plaats moeten 
eerst de materiële hinderpalen wor
den weggenomen, die helaas nog 
een al te groot gedeelte van de be
volking beletten aan de welvaart 
en het welzijn van onze gemeen
schap deel te nemen. 

De inkomensverdeling in ons 
land vertoont immers een zeer on
rechtvaardig beeld. De afstand tus
sen hogere en lagere inkomens 
wordt niet kleiner, integendeel, het 
systeem van aanpassing aan de In
dex vergroot zowel de absolute als 
de relatieve afstand. De economi
sche groei is zo snel geweest dat, 
om de koopkracht van de lagere in
komensklassen te vrijwaren, een 
zeer snel evoluerende sociale poli
tiek nodig zou geweest zijn. 

De huidige indexering in België 
leidt tot stelselmatige verslechting 
omdat het stijgtempo van het inko
men slechts met moeite gelijke tred 
houdt met dit van de prijzen. De 
« sociale politiek » van de opeen
volgende regeringen was er enkel 
op gericht de inkomens in min of 
meerdere mate gelijke tred te laten 
houden met de economische groei ; 
een herverdeling werd niet verwe
zenlijkt. 

De vraag kan gesteld worden of 
zonder deze « sociale politiek » de 
welvaartspositie van de lagere klas
sen niet zo verslecht zou zijn dat 
er sociale onlusten zouden zijn uit
gebroken die een meer evenwich
tige verdeling zou gerealiseerd 
hebben. De in ons land gevoerde 
politiek houdt een neutraal karak
ter t.o.v. de inkomensherverdeling 
in. Weliswaar is de fiscale politiek 
progressief, maar de R.M.Z. is zo 
regressief dat het gezamenlijk ef
fect feitelijk neutraal is. 

De vaststelling dat de huidige 
sociale politiek geen herverdeling 
realiseert is dus pertinent. Deze 
neutraliteit is een van de basis-on-
rechtvaardigheden waarop de hui
dige maatschappij rust. 

Op haar elfde Partijkongres in 
1969 heeft de Volksunie een ganse 
waaier van problemen behandeld 
die allen verband houden met de 
levenssituatie van de Vlaamse 
mens en de Vlaamse gemeenschap 
in de zich aftekenende maatschap
pij van de toekomst. Aansluitend 
daarbij, formuleert het Partijkon
gres van de Volksunie in de beslui
ten van dit Kongres een alternatief 
voor de onrechtvaardigheid die op 
dit ogenblik op het gebied van de 
inkomensherverdeling en het ver

zekeren en vrijwaren van een mi
nimum-inkomen heerst. 

De tweeledige doelstelling die 
bij het oprichten van de R.M.Z. 
werd gesteld, nl. het lenigen van 
de sociale noden en het herverde
len van de inkomsten, werd, de 
eerste maar gedeeltelijk en de 
tweede bijna niet bereikt. 

Alhoewel aan de primaire socia
le noden zoals werkloosheidsver-
goedig, ziekteverzekering, ouder
domspensioenen, enz., in zekere 
mate werd voldaan, b.v., moeten 
wi j vaststellen dat nog vele rand
groepen zoals de gehandicapten 
door de mazen van het sociale net 
vallen. Het systeem van de R.M.Z. 
kan dus geen volledige waarborg 
bieden voor alle leden van de maat
schappij, ongeacht hun sociale si
tuatie. Bovendien heeft het systeem 
van maatschappelijke zekerheid he
lemaal geen herverdeling van de 
inkomsten gerealiseerd. Integen
deel, de afstand tussen de hogere 
inkomsten en de lagere is nog ver
groot, het systeem van indexaan
passing bevoordeelt in sterke mafe 
de hoge inkomsten. 

In het unitaire België worden de
ze nadelen voor de Vlamingen nog 
verzwaard door het feit dat een 
Vlaming gemiddeld meer bijdraagt 

aan de maatschappelijke zekerheid 
dan hij ervan ontvangt. Jaarlijks 
vloeien op die manier ongeveer 15 
miljard van Vlaanderen naar Wa+» 
lonië. 

Tegenover deze tekorten van de 
sociale politiek van de jongste der
tig jaar, stelt de Volksunie als eer» 
ste streefdoel : een minimum-inko
men voor iedereen ongeacht zijn 
sociale situatie, van 85.000 fr. en 
een reële inkomensverdeling die 
uiteindelijk tot grotere sociale ge
lijkheid moet leiden. 

Om deze alternatief-oplossing te 
bereiken, zal de Volksunie hoofd
zakelijk vier middelen aanwenden i 

1. Vooreerst moet een federalise
ring van de sociale structuren in 
een herverdelend effect resul
teren. Een federale herinrichting 
van de staatsstructuren zal aan 
de Vlaamse gemeenschap de 
kans geven om zelf haar wel» 
vaartspolitiek te bepalen. Ook 
de Waalse gemeenschap zal de 
bevoegdheid krijgen om haar 
eigen sociaal beleid te voeren. 

2. De structurele aangroei van het 
bruto-nationaal produkt moet 
onevenredig verdeeld worden 
over de inkomensklassen, zoda
nig dat aan de lage inkomens 
een veel grotere toename verze
kerd wordt dan aan de hogere 
inkomens. 

3. De voornaamste hervorming 
dient echter te geschieden door 
het realiseren van een inkomens
overdracht van de hogere inko
mens naar de lagere. 

4. De fiscalisering van de bijdra
gen aan de R.M.Z. tenslotte, zal 
door het hieruit voortvloeiende 
afschaffen van de loongrenzen 
en progressiviteit van de belas
tingsvoeten, eveneens een fac
tor zijn met een herverdelend 
effect. 

5. Tenslotte is er nog een verbete
ring van de index, en de toe
passing van een degressieve 
schaal voor de indexatie van de 
lonen. 

Als Volksnationale partij streeft 
de Volksunie steeds gelijke kansen 
voor alle volkeren na. Daartoe is 
ook aandacht gewijd aan rechtvaar
dige welvaartspolitiek van ontwik
kelingssamenwerking, duidelijk ge
situeerd vanuit volksnationalistisch 
standpunt. 

Wij wil len voor andere volkeren, 
wat we voor onze eigen volksge
meenschap willen : gelijke kansen. 

Ook aan de leden zelf van de 
Vlaamse volksgemeenschap moe
ten, binnen het kader van die ge
meenschap, gelijke kansen gege
ven worden. Het verzekeren van 
een leefbaar minimum-inkomen, 
d.w.z. een netto-inkomen dat ieder
een ontvangt, en het herverdelen 
van de inkomsten is een belangrij
ke bijdrage tot het realiseren van 
gelijke kansen voor iedereen. 
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Het was wel degelijk een studiekongres. De referaten en ontwerpresoluties kre gen echter de aandacht die ze verdienden. 
»««**S 

aard en kwantiteit 
van de hulp 

In afwachting van deze fundamentele 
hervormingen moeten volgende princi
pes worden in acht genomen : 

1. 
De kwaliteit van de huidige ontwikke
lingssamenwerking dient verhoogd te 
worden o.m. door : 
— het verstrekken van renteloze lenin

gen en schenkingen ; 
•— het verlenen van ongebonden hulp ; 
— het kwijtschelden van schulden aan 

landen met moeilijke betalingsbalans. 

2. 
Aandacht moet besteed worden aan de 
stimulering van de voedselproduktie in 
de ontwikkelingslanden door aangepas
te technische bijstand. 

3. 
Een rechtvaardige ruilvoet zal worden 
voorzien van de ruilverhandelingen. 

4. 

den gebracht op 1 % van het bruto-
nationaal produkt, ten laatste in 1975. 

5. 
Bij voorkeur moeten Belgische projec
ten — voor zover niet in internationaal 
verband doorgevoerd — worden gecoör
dineerd en geconcentreerd zodat ondoel
matige versnippering van de fondsen 
wordt tegen gegaan. Steun moet vooral 
gaan naar projecten die de wantoestan
den ter plaatse bestrijden en de bevol
king bewust maken van de situatie. Ten 
aanzien van dit probleem wijst het Par-
tijkongres van de Volksunie echter de 
concentratie in de voormalige koloniale 
gebieden af omwille van het neo-kolo-
nialistisch en Frans cultuurimperialis-
tisch aspect. Het Partijkongres van de 
Volksunie opteert voor het aanwenden 
van de nieuwe verhoogde fondsen als 
geconcentreerde hulp in andere ontwik
kelingsgebieden. 

6. 

De werkelijke Belgische publieke hulp 
aan de ontwikkelingslanden moet wor-

Grote aandacht moet worden besteed 
aan de geboorteplanning in de ontwik
kelingslanden. Voorlichting en voortdu
rende deskundige hulp terzake blijken 
dringend noodzakelijk. 

Wapenhandel met ontwikkelingslanden 
moet worden gecontroleerd en in geen 
geval mag wapenhandel toegestaan wor
den onder de vorm van ontwikkelings
samenwerking. 

8. 
Het Partijkongres van de Volksunie eist 
dat het Belgisch buitenlands beleid aan
dacht zou besteden aan de sociale en 
ethnische verdrukking in staten waar
mee ons land diplomatieke betrekkingen 
onderhoudt en zo nodig alle mogelijke 
drukkingsmiddelen op bedoelde rege
ringen zou uitoefenen. 

van toezicht met ruime en bindende ad
viesbevoegdheid. Een afzonderlijk auto
noom departement van ontwikkelings
samenwerking moet opgericht worden. 
In de optiek van het federalisme eisen 
wij een autonoom Vlaams departement 
voor ontwikkelingssamenwerking. De 
DOS moet zorgen voor een voortduren
de en open informatie van die bevol
king. 

onderzoek informatie/ 
voorlichting en 
scholing 

1. 
Voortdurend wetenschappelijk onder
zoek en evaluatie van de uitvoering van 
de ontwikkelingsprojecten, alsmede toet
sing van de bereikte resultaten aan de 
beoogde doelstellingen moeten het for
muleren van aangepaste beleidslijnen 
mogelijk maken. 

2. 
De raad van advies van de DOS moet 
worden uitgebouwd tot een echt comitee 

3. 
Teneinde de ontwikkelingssamenwer
king dichter bij de burgers te brengen 
dient aan gemeenten de gelegenheid ge
boden een deel van hun begroting voor 
bepaalde projecten te besteden, dit 
eventueel in tussengemeentelijk Ver
band, echter in coördinatie met de DOS. 

4. 
Teneinde frustatie en vooral ondoelma
tigheid van de ontwikkelingssamenwer
king te vermijden, dient aangepaste 
scholing te worden ingevoerd voor vrij
willigers en technici. Onderwijshulp 
moet worden aangepast aan de noden 
van de ontwikkelingslanden en niet aan 
Westerse normen. De opleiding moei 
zoveel mogelijk in de ontwikkelings
landen zelf geschieden. Het onderwijs 
in de helpende èn in de ontwikkelings
landen moet gericht zijn op de bewust
making van de situatie. Aandacht moet 
worden besteed aan nieuwe en aange
paste vormen van ontwikkelingshulp 
zoals advies en eventuele uitvoering 
van structeringsprojecten in de cultu» 
rele, sociale en economische sectoren. 

[llgiigi^gi^yflIHII 

M et kracht van argumenten en met volle overtuiging werden de amendemen ten van de diverse arrondissementen verdedigd. 
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sectie actuele 
problemen 
resoluties 

1 

groeiend sociaal 
onbehagen 

Het Partij kongres van de Volksunie 
stelt vast dat er, ondanks een langdu
rige economische hoogconjunctuur, een 
groeiend sociaal onbehagen doorbreekt 
zowel bij middenstanders, boeren, amb
tenaren en leerkrachten als bij de ar
beiders. 
Dit onbehagen vindt zijn oorsprong 
hoofdzakelijk in de onmiskenbare prijs
stijgingen, de toenemende ondoorzich
tigheid van de besluitvorming in de 
sociaal-economische sector en het zeer 
snel toenemen van gecompliceerd over
heidsingrijpen in de dagelijkse levens
sfeer, vooral in de sector van de maat
schappelijke zorg. 

index dient hervormd 

Het Partijkongres meent, wat de prijs
stijgingen betreft, dat o.m. het officiële 
indexcijfer dringend moet hervormd 
worden teneinde een juistere weergave 
te bieden van de levensduurte, vooral 
ten opzichte van de gezinsuitgaven. 

prijzenbeheersing 

Het Partijkongres onderstreept de nood
zakelijkheid van een evenwichtige en 
doortastende politiek van prijzenbe
heersing. Dergelijke prijzenbeheersing 
kan niet bereikt worden met geïmpro
viseerde en sterk electoraal geïnspi
reerde gedeeltelijke maatregelen, maar 
eist een globale politieke aanpak. 
Het Partijkongres meent dat, naast een 
verantwoorde prijzencontrole, tevens de 
beteugeling van overdreven overheids
uitgaven met hun inflatoire effecten en 
de sanering van bepaalde sectoren 
met grote uitgaven, zoals de ziektever
zekering, voor een doeltreffende poli
tiek van prijsbeheersing noodzakeljik 
zijn. 

yakbondsvrijheid 
herstellen 

Inzake de sociaal-economische besluit
vorming klaagt het Partijkongres het 
fundamenteel ondemocratisch karakter 
aan van onze wetgeving inzake het syn
dicaal statuut. De versterking van de 

monopoliepositie der partijpolitieke 
vakbonden, door de regeringsmeerder
heid steeds verder uitgebouwd, leidt tot 
ondemocratisch machtsmisbruik en ver
vreemding van de arbeidersbasis. 
Het Partijkongres eist dan ook dat de 
vakbondsvrijheid niet alleen in theorie 
doch ook in feite zou hersteld worden. 

voor een onafhanke
lijke administratie 

Zeer in het bijzonder verzet het Partij
kongres van de Volksunie zich tegen 
het regeringsontwerp op het vakbonds
statuut voor het overheidspersoneel, dat 
de syndikale vrijheid van het personeel 
ernstig beknot. Meer dan waar ook moet 
in de administratie van de openbare be
sturen de politieke en levensbeschouwe
lijke verscheidenheid geëerbiedigd en 
verdedigd worden terwijl de adminstra-
tie volkomen onafhankelijk moet kun
nen optreden. 

de rechten 
van het parlement 

Anderzijds meent het Partijkongres 
van de Volksunie dat ook de invloed 
van ongecontroleerde patronale druk-
kingsgroepen in de sociaal-economische 
besluitvorming afgeremd moet worden 
en het Parlement opnieuw volledige 
controle moet kunnen uitoefenen op de 
beslissingen die in de sociaal-economi
sche sector genomen worden. 
Het Partijkongres wijst in dit verband 
op het gevaar dat schuilt in de toene
mende praktijk van de zgn. « program
ma «-akkoorden die gemakkelijk aan
leiding kunnen geven tot een gevaarlijk 
samenspannen van grote nationale en 
vooral multinationale ondernemingen 
op Europees vlak. De Volksunie waar
schuwt voor het Franse taalimperialis-
me op Europees vlak en eist principiële 
gelijkheid van alle talen in de Europese 
instellingen. 

europa 
Gelet op de toenemende overdracht van 
bevoegdheden in de sociaal-economische 
sector aan Europese instanties, eist het 

Partijkongres van de Volksunie de on
verwijlde organisatie van een echte de-
mocratisch-parlementaire controle op 
Europees vlak. 

8 

onderwijsbeleid 

Het Partijkongres van de Volksunie 
betreurt de afwezigheid van een ern
stig onderwijsbeleid vooral op het vlak 
van de universitaire expansie en van de 
vernieuwing van het secundair onder
wijs. Dit blijkt o.m. uit de spreiding van 
de kandidaturen naar Limburg daar 
waar een volwaardige Limburgse uni
versiteit kon tot stand gebracht worden 
in heel-Nederlands perspectief. 
De Volksunie zal de uitbouw van een 
dergelijke heel-Nederlandse universi
teit blijven nastreven. 
Het Partijkongres meent tevens dat de 
onrijpe en slecht-voorbereide hervor
ming van het secundair onderwijs op 
een meer gefundeerde wijze moet wor
den uitgewerkt met toepassing van de 
culturele autonomie. De Volksunie eist 
dat een einde zou worden gemaakt aan 
de systematische drie-partijen-politiek 
inzake het schoolpakt en dat een open 
en democratisch schoolbeleid zou wor
den gevoerd. 

een schande 

Het Partijkongres van de Volksunie be
treurt dat zoveel jaren na het einde van 
de oorlog nog steeds geen amnestie 
werd uitgevaardigd en dat zelfs gedeel
telijke maatregelen voor bepaalde ca
tegorieën van getroffenen of tot leni
ging van bepaalde gevolgen op sociaal 
gebied geweigerd worden. Deze in West-
Europa unieke hardvochtigheid en be
krompenheid zal een blijvende schande 
uitmaken in de geschiedenis van ons 
land. 

10 

vlaams overleg 

Inzake de gemeenschapsproblemen stelt 
het Partijkongres van de Volksunie 
vast dat het voorstel van de partij tot 
gemeenschappelijk Vlaams overleg door 
de traditionele partijen werd afgewe
zen ofschoon de evolutie van de toe
stand bewijst dat zulk overleg hoogst 
noodzakelijk is. 

11 

hun voorkeur 
voor de pyv 

Het Partijkongres laakt de houding van 
de regering en van de eerste minister 
in het bijzonder, die de PVV blijven be
handelen als de bondgenoot bij uitstek 
voor de uitvoering van de grondwets
wijziging dan wanneer deze partij 
— de reeds beperkte culturele autono
mie nog verder tracht uit te hollen ; 
— de gewestelijke autonomie drastisch 
heeft bemoeilijkt ; 
— één der hoofdverantwoordelijken is 
voor de ongehoord negatieve ontwikke
ling inzake de sanering van de taaitoe
standen te Brussel. 

12 

eerst nieuwe 
verkiezingen 

En zoals het gaat werd^er aan de toog nog verder nagehoomd. 

Het Partijkongres van de Volksunie 
verklaart dat het in de gegeven omstan
digheden beter zou zijn de uitvoering 
van de grondwetsherziening in haar ge
heel te verdagen en eerst nieuwe ver
kiezingen te laten plaats grijpen. Na
dien zal duidelijker blijken wat de b ^ 
volking denkt over de wijze waarop d t 
herinrichting van het land moet geor
ganiseerd worden. In geen geval kan 
deze herinrichting "van het land nog 
verder ondergeschikt worden aan de 
roekeloze belofte van de regering te
gen 1 september a.s. de zgn. vrijheid 
van het gezinshoofd te Brussel in te 
voeren. Ook om deze reden is het ver-
kieselijk het parlement eerst te ontbin
den. 

13 

geen « liberté 
du père de familie » 

Inzake de Brusselse agglomeratie be
vestigt het Partijkongres van de Volks
unie dat de afschaffing van de taalver-
klaring in het onderwijs onaanvaard
baar blijft, zelfs na de oprichting van 
de nieuwe structuren voor Brussel en 
zelfs mits inrichting van nieuwe scho
len en voorschoolse inrichtingen. Het 
laakt de houding van de regering die 
steeds verder gaat met haar toegeving
en aan het agressieve Brusselse frans-
kUjonisme. 

14 

begrenzing van 
de « olievlek » 

Wat begrenzing van de Brusselse agglo
meratie betreft en de indijking van de 
zgn. olievlek, is het Partijkongres van 
mening dat de gordel van ontworpen 
randfederaties te zwak is en niet bij 
machte het hoofd te bieden aan de ster
ke sociale en economische druk van het 
verfransende Brusselse centrum. 
Alleen door de grenzen van de Brussel
se agglomeratie te doen samenvallen 
met de politieke grenzen van een 
Vlaamse deelstaat kan de Brusselse 
olievlek definitief ingedijkt worden. In
tussen dringt de oprichting van één 
sterke federatie Halle-Vilvoorde, rond 
de Brusselse agglomeratie, zich op. 

15 

subnationaliteit 

Als volksnationale partij bevestigt de 
Volksunie haar eis inzake het invoeren 
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van de subnationaliteit en als aanloop 
ertoe het invoeren van gesplitste bevol
kingsregisters te Brussel. De Volksunie 
wil in dat verband een objectieve rege
ling waardoor alle werkelijke Vlamin
gen, als Vlaming, worden geregistreerd, 
met alle administratieve en andere ge
volgen daaraan verbonden. 

16 

voerstreek moet 
vlaams blijven 

Het Partijkongres van de Volksunie be
vestigt dat de Voerstreek definitief tot 
het Vlaamse land behoort en er geen 
sprake kan van zijn dit gebied terug af 
te staan. 

17 

pluralistisch 
kultuurpakt 

Als pluralistische partij bevestigt de 
Volksunie, inzake de zgn. culturele au
tonomie, haar akkoord met het principe 
van een cultuurpakt volgens nader te 
bepalen modaliteiten, zonder dat dit 
pakt evenwel de invoering van de cul
turele autonomie nog verder mag uit
hollen, wat de bedoeling schijnt te zijn 
van de unitaristen van de regeringspar
tijen en van de P W . In ieder geval moet 
een cultuurpakt voor Vlaanderen afge
sloten worden op het niveau van de 
Vlaamse gemeenschap waarin de Volks
unie steeds zal weigeren zich aan te slui
ten bij gelijk welke sectaire politiek. 
Tevens is een dergelijk cultuurpakt een 
aangelegenheid die moet behandeld 
worden door alle verkozen vertegen
woordigers van het Vlaamse volk zon
der onderscheid en niet door besloten 
partijbureaus. 

18 

scheef getrokken 

Het Partijkongres bevestigt de noodza
kelijkheid, naast de culturele autono
mie, ook de gewestelijke autonomie ©p 
bestuurlijk-, sociaal- en economisch ge
bied onverwijld te verwezenlijken. In
tussen moet paal en perk gesteld wor
den aan de systematische scheeftrekking 
van de regionaal-economische politiek 
door de onevenredige verdeling van de 
kredieten en de niet-verantwoorde af
bakening van de ontwikkelingsgebie
den. 

19 

federalisme, 
dé oplossing 

Het Partijkongres van de Volksunie be
vestigt zijn mening dat alleen een con
sequent federalisme de spanningen tus
sen de volksgemeenschappen in ons 
land kan oplossen. 
Het bevestigt zijn bereidheid mede te 
werken aan alle verantwoorde tussen
oplossingen op voorwaarde dat deze de 
verdere ontwikkeling naar het federa
lisme niet afremmen of onmogelijk ma
ken en geen aantasting medebrengen 
van het Vlaamse grondgebied of van de 
essentiële rechten van de Vlaamse ge
meenschap. 

(•k red. : de tUMsenütels zijn van ons4 
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Boven : Volksvertegenwoordiger Hugo ScMltz tijdens zijn indringende uiteenzetting over de aktuele politieke 
toestand. , 

Midden : Partijvoorzitter Van der Eist in gesprek met Gaston Van Impe (BRT) en de h. Breyne, voorzitter uon 
de Belgische Pershond. 

Onder : Tijdens het middagmaal kregen de journalisten alle gelegenheid om vragen te stellen, over de congreS' 
inhoud, over de partij, en over de politieke situatie. 



14 -
wn • 12-4^ 

m. copp/eters 

voor meer menselijke vrijheid en gelijkheid 

door 
rechtvaardige welvaartsspreiding 

r-

« Sommige van de progressieve 

krachten die in het verleden tot 

verandering hebben bijgedragen, 

zijn conservatief geworden, om

dat zij in de gevestigde orden van 

de hele wereld geassimileerd zijn. 

Maar nieuwe vitale krachten zijn 

naar boven gekomen. En zij heb

ben zich geworpen in de strijd 

om de vrijheid van de mens, om 

de open samenleving van morgen. 

We wensen hun alle goeds ». 

(Andreas Papandreou - 1969) 

De thematiek en de besluiten van dit 
XlIIe Partijkongres zijn gegroeid uH 
diepe sociale bewogenheid om de schan
de van de welvaartstaat, uit solidariteit 
met de minstbedeelden ten onzent en 
in de wereld, uit de kracht van de volks-
nationalistische visie en inzet. 

Sociale planning mag niet gepaard 
gaan met ondemocratische machtsstruc
turen, integendeel, moet zij de uit
drukking zijn van een effectieve volks
soevereiniteit en gericht op de vrijheid 
van de enkeling. 

Demokratie is maar operationeel als 
de burgers deel nemen aan de openbare 
zaken en zoveel mogelijk invloed trach
ten uit te oefenen. Zulke participatie 
aan de politieke beleidsuitstippeling kan 
niet samengaan, nóch met een laag cul
tureel peil, nóch met zeer grote ver
schillen in inkomens. 

Een gecentraliseerd, unitair staatsap
paraat past niet voor een waarachtige 
sociale planning. Het geneesmiddel ligt 
ook hier in federalisering. 

De Volksunie verzet zich op stuk van 
sociaal beleid hardnekkig tegen ieder 
monopolie, tegen iedere oncontroleerba
re machtpositie, die ontsnappen aan het 
politiek beleid en de democratische in
spraak. Bij wijze van voorbeeld mag 
hier herinnerd aan onze standpunten 
inzake syndikale vrijheid. 

In de vorige eeuw uitte het ontwaken 
van de lagere klassen zich m de taal-
fierheid ; thans moet de toetreding van 
alle volksgenoten tot een menswaardig 
bestaan de bewust, originele cultuurin-
breng van ieder volk waar maken. 

Rechtvaardige welvaartsspreiding is 
aldus een dringende opgave voor de 
volksnationalist. 

In een vrij welvarend Vlaanderen 
moet de welvaart gedeeld met alle 
zwakken en mintsbedeelden in een leef
baar milieu, zo geestelijk (pluralisme) 
als fysisch (leefmilieu). 

nieuw sociaal beleid 

Vanuit de feiten — armoede en 
schreeuwende ongelijkheid m het rijke 
Belgiè ! — vertrekkend, wil de Volks
unie een nieuw sociaal beleid voor 
Vlaanderen ontwerpen. 

Niet alleen tussen de gemeenschap
pen moet de welvaartsspreiding recht
vaardig zijn, ook tussen de enkelingen 
en de gezinnen moeten de inkomens 
rechtvaardiger worden herverdeeld. 

Niet alleen de volksgemeenschap 
moet gewaarborgde levenskansen heb
ben (in een federale s t ructuur) , ook 
iedere Vlaming moet zeker zijn van een 

gewaarborgd menswaardig minimum
inkomen. 

Op grond van cijferstudie en verge
lijkende sociale enquêtes heeft de 
Volksunie in dit Kongres dit minimum 
vastgesteld op 85 000 fr., dit betekent 
drie a vier keer meer dan wat thans 
wordt gewaarborgd ! 

De schande van de welvaarstaat laat 
zich plegen in concrete situaties, waar
voor een politieke partij niet blind kan 
blijven : de duizenden mensen met een 
klein pensioentje ; de paria-situatie van 
de minder-validen ; de effectloze index
aanpassingen voor kleinere inkomens ; 
de opgegeven oudere werklozen.. . 

Vele hinderpalen beletten dat alle 
mensen inderdaad kunnen deelnemen 
aan de maatschappelijk opbouw en het 
algemeen welzijn. 

In dit Kongres heeft de Volksunie 
enkele dezer hinderpalen in het licht 
gesteld : vooreerst, een té grote kloof 
tussen de inkomsten en het ontbreken 
van een menswaardig minimum-inko-
men ; verder, het ontbreken van een re
ëel verdelend effect van de maatschap
pelijke zekerheid dan hij ervan ont
vangt. Jaarli jks vloeien minsten 10 mil
jard fr af naar Wallonië. 

Men begrijpe ons niet verkeerd ! De 
maatschappelijke zekerheid is voor heel 
het land gestoeld op solidariteit, waar

aan de Vlaamse gemeenschap zich 
geenszins wil onttrekken. Maar dan 
vanuit een federaal beleid, waar, op 
grond van eigen middelen, voor eigea 
gezagsorganen zal bepaald worden, 
enerzijds, hoe het sociaal beleid erui t 
ziet en anderzijds in welke mate over
drachten naar andere gemeenschappen 
kunnen worden verwezenlijkt. 

De inkomstenverdeling in België ver
toont een zeer onrechtvaardig beeld. De 
sociale politiek van de opeenvolgende 
regeringen na de tweede wereldoorlog 
heeft geen herverdeling verwezenlijkt, 
zij heeft er alleen maar voor gezorgd 
dat de inkomens min of meer gelijke 
t red hielden met de economische groei. 
De neutrali teit — niet herverdelings
effect — van ons sociaal beleid bete
kent een fundamentele onrechtvaardig
heid m onze huidige maatschappij . 

De fundamentele afwijzing van het 
geldend RMZ-stelsel en de uittekening 
in grote t rekken van een nieuw stelsel 
van maatschappelijke voorzorg, mogen 
helemaal niet op zich zelf worden beke
ken en beoordeeld. Zij vormen een on
derdeel van de maatschappelijke visie 
van de Volksunie, reeds treffend tot ui
ting gebracht in vorige partijkongres-
sen, en waarvan de thematiek kan sa
mengevat worden in het begrip LEEF
BAARHEID. 
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principiële 
resoluties 

Als volksnationale partij beschouwt 
de Volksunie de totale zelfrealisatie van 
de Vlaamse mens en zijn volwaardige 
deelname aan die gemeenschap als een 
essentiële opgave. 

Het Partijkongres van de Volksunie 
stelt bovendien vast dat de Vlaamse 
welvaart ernstig beperkt wordt door de 
unitaire Belgische structuur en eist op
nieuw dat de Vlaamse gemeenschap 
haar eigen sociaal beleid kan voeren 
met eigen middelen in een federale 
staat. 

Het Partijkongres van de Volksunie 
stelt vast dat in het huidige maatschap
pelijke stelsel aanzienlijke materiële 
hinderpalen ingebouwd zijn, die belet
ten dat alle leden van de volksgemeen
schap inderdaad deelnemen aan de 
maatschappelijke opbouw en het alge
meen welzijn. 

Van deze hinderpalen worden door 
het Kongres volgende punten behan
deld : 
a. Een te grote kloof tussen de inkom

sten ; 
b. Het ontbreken van een verantwoord 

gewaarborgd minimum-inkomen ; 
e. De niet-herverdelende effecten van de 

MZ ; 
d. De onevenwichtige ontwikkeling van 

de MZ zodat bepaalde groepen van de 
gemeenschap onvoldoende worden be
schermd (gehandicapten, bejaarden). 

kongres-
resoluties 

1. 
Gelet op het grondige verschil in demo
grafische en economische situatie tus
sen Vlaanderen en Wallonië is een aan
gepast sociaal beleid in beide landsdelen 
noodzakelijk. 
Het bijzonder zware negatieve gevolg 
van de sterk unitaire politiek die in 
België gevoerd wordt komt sprekend 
tot uiting in het jaarlijkse afvloeien 
van ongeveer 10 miljard Vlaamse soci
ale bijdragen naar Wallonië. 

2. 
De toekomstige autonome instanties 
van het Vlaamse en Waalse gewest moe
ten de technische en politieke middelen 
krijgen om een eigen sociaal beleid te 
voeren. In afwachting hiervan moeten 
onmiddellijk en voor alle sociale secto
ren sub-begrotingen opgesteld worden 
om de evolutie van de Vlaams-Waalse 
balans in de sociale sector correct te 
kunnen volgen. 
De Vlaamse gemeenschap moet m een 
degelijk gefederaliseerde structuur haar 
eigen sociale politiek voeren in functie 
van de eigen behoeften. 
Deze eigen politiek mag vanzelfspre
kend geen afbreuk doen aan de sociale 
solidariteit over alle gewestelijke en 
sociale grenzen heen. 
De Duitstalige bevolkmg van ons land 
moet vrij kunnen beslissen bij welk ge
west zij zich wenst aan te sluiten en 
moet alleszins erkend worden in de 
structuren en beheersorganen van de 
maatschappelijke zekerheid. 

3. 
a) 
Verenigingen, organisaties en sociale 
instellingen die grotendeels het sociaal 
beleid beheersen, vertonen een toene
mende neiging tot monopolisering en 
verstarring waarbij inspraak van de 
belanghebbenden goeddeels is uitgescha
keld. Daarbij voegen zich soms onge

zonde partijpolitieke bindingen. Deze 
toestand leidt tot een gevaarlijke ver
vreemding van de grote massa's t.o.v. 
de structuren van het sociaal beleid. 
Elk monopolie van grote sociale hol
dings, hetzij syndikalistische hetzij 
mutualistische moet verworpen worden. 
Syndicaten en ziekenbonden moeten 
onttrokken aan politieke invloeden en 
alleen de gegadigden ten goede komen. 

b) 
Nieuwe sociale structuren moeten een 
vooruitstrevend en democratisch soci
aal beleid mogelijk maken, aangepast 
aan de specifieke Vlaamse behoeften. 
Het nieuw sociaal beleid moet stoeleij 
op eenvoudige, meer humane en demo
cratische structuren. 
Dit beleid moet steunen op twee basis
beginselen : 
1° De bijdrage van eenieder in verhou
ding tot zijn inkomen , 
2° De soepele aanpassingsmogelijkheden 
t.o.v. de veranderende noden. 

5. 
Het Partijkongres van de Volksunie 
meent dat alleen een eenvormig stelsel 
van de maatschappelijke, zowel de 
werknemers als de zelfstandigen, 'n vol
waardige sociale rechtvaardigheid kan 
verwezenlij ken. 
Om uitbuiting van vreemde werkne
mers te beletten, dient een rechtvaardig 
statuut voor de vreemde werknemer op
gesteld. 

wordt op inkomsten uit productieve ar
beid van arbeiders en zelfstandigen. 
De zogeheten werkgeversbijdrage wordt 
immers in feite van het loon afgetrok
ken. 

8. 

6. 

Het Partijkongres van de Volksunie 
stelt bovendien vast dat het huidig stel
sel van maatschappelijke zekerheid 
geen inkomensherverdeling tussen hoge 
en lage inkomens bewerkt, maar mte-
gendeel de kloof tussen deze inkomens 
vergroot. 

Het Partijkongres van de Volksunie 
stelt vast dat de niet-overdraagbaarheid 
tussen de sectoren onderling van de 
bijdragen in de maatschappelijke ze
kerheid, de doeltreffendheid van de 
maatschappelijke zekerheid beperkt. 

9. 
De middelen voor een rechtvaardige en 
sociaal-verantwoorde maatschappelijke 
zekerheid moeten worden geput uit de 
globale belastingsopbrengsten en toe
bedeeld aan de uitbetalingsorganismen 
vid de rijksmiddelenbegroting. Deze fis-
calisatie leidt tot een werkelijk even
redige verdeling van de lasten van de 
maatschappelijke zekerheid. 

10. 
In dit stelsel van gefiscaliseerde maat
schappelijke zekerheid wordt het hui
dige rechtstreeks loon geglobaliseerd 
met het onrechtstreeks loon en m zijn 
geheel aan de werknemers meegedeeld 
en uitbetaald na toepassing van een en
kele fiscale voorheffing. 

11. 

Kongresvoorzitter mr. Guido Van In heet de kaderleden van harte welkom. 

4. 
De huidige ingewikkelde structuren 
van de maatschappelijke zekerheid be
moeilijken een vooruitstrevende, een
vormige sociale politiek en verzwaren 
de financiële last. 
Het Partijkongres van de Volksunie 
meent dan ook dat de beheers- en ad
ministratieve instellingen op doeltref
fende wijze moeten hervormd en ge
rationaliseerd worden. Alvast stelt de 
Volksunie voor de verschillende zieken
fondsen samen te smelten tot één zie
kenfonds onder Rijksbeheer. 

Het Partijkongres stelt voor dat de bij
dragen voor de maatschappelijke zeker
heid moeten geglobaliseerd worden om 
een globale en soepele sociale politiek 
mogelijk te maken Alleen door een de
gelijke globalisatie kan men de sociale 
politiek doetreffend m de nationale 
planning inschakelen. 

Door het invoeren van een minimum-
gewaarborgd netto-inkomen van 85.000 
fr (berekend voor alleenstaanden vol. 
gens de huidige levensduurte) stelt de 
Volksunie iedere inwoner in staat mens
waardig te leven, wat ook zijn persoon
lijke situatie mag zijn (pensioengerech
tigd, werkonbekwaam, ziek, gehandi
capt, enz. ) in zoverre hij (zij) zich niet 
vrijwillig van zijn (haar) sociale ver
plichtingen heeft onttrokken. 

12. 
7. 
Het Partijkongres van de Volksunie 
stelt vast dat de huidige maatschappe
lijke zekerheid hoofdzakelijk berekend 

Vertrekkend van dit minimum-inkomen 
moet het gewaarborgd inkomen voor 
echtparen en gezinnen berekend worden 
op de werkelijk vastgestelde behoef
ten. 
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m. coppieters 

voor 

door 

meer menselijke vrijheid en gelijkheid 

rechtvaardige welvaartsspreiding 

« Sommige van de progressieve 

krachten die in het verleden tot 

verandering hebben bijgedragen, 

zifn conservatief geworden, om

dat zij in de gevestigde orden van 

de hele wereld geassimileerd zijn. 

Maar nieuwe vitale krachten zijn 

naar boven gekomen. En zij heb

ben zich geworpen in de strijd 

om de vrijheid van de mens, om 

de open samenleving van morgen. 

We wensen hun alle goeds ». 

(Andreas Papandreou - 1969) 

De thematiek en de besluiten van dit 
XlIIe Partijkongres zijn gegroeid uit 
diepe sociale bewogenheid om de schan
de van de welvaartstaat, uit solidariteit 
met de minstbedeelden ten onzent en 
in de wereld, uit de kracht van de volks-
nationalistische visie en inzet. 

Sociale planning mag niet gepaard 
gaan met ondemocratische machtsstruc
turen, integendeel, moet zij de uit
drukking zijn van een effectieve volks
soevereiniteit en gericht op de vrijheid 
van de enkeling. 

Demokratie is maar operationeel als 
de burgers deel nemen aan de openbare 
zaken en zoveel mogelijk invloed trach
ten uit te oefenen. Zulke participatie 
aan de politieke beleidsuitstippeling kan 
niet samengaan, nóch met een laag cul
tureel peil, nóch met zeer grote ver
schillen in inkomens. 

Een gecentraliseerd, unitair staatsap
paraat past niet voor een waarachtige 
sociale planning. Het geneesmiddel ligt 
ook hier in federalisering. 

De Volksunie verzet zich op stuk van 
sociaal beleid hardnekkig tegen ieder 
monopolie, tegen iedere oncontroleerba
re machtpositie, die ontsnappen aan het 
politiek beleid en de democratische in
spraak. Bij wijze van voorbeeld mag 
hier herinnerd aan onze standpunten 
inzake syndikale vrijheid. 

In de vorige eeuw uitte het ontwaken 
van de lagere klassen zich m de taal-
fierheid ; thans moet de toetreding van 
alle volksgenoten tot een menswaardig 
bestaan de bewust, originele cul tuunn-
breng van ieder volk waar maken. 

Rechtvaardige welvaartsspreiding is 
aldus een dringende opgave voor de 
volksnationalist. 

In een vrij welvarend Vlaanderen 
moet de welvaart gedeeld met alle 
zwakken en mintsbedeelden in een leef
baar milieu, zo geestelijk (pluralisme) 
als fysisch (leefmilieu). 

nieuw sociaal beleid 

Vanuit de feiten — armoede en 
schreeuwende ongelijkheid m het rijke 
Belgiè ! — vertrekkend, wil de Volks
unie een nieuw sociaal beleid voor 
Vlaanderen ontwerpen. 

Niet alleen tussen de gemeenschap
pen moet de welvaartsspreiding recht
vaardig zijn, ook tussen de enkelingen 
en de gezinnen moeten de inkomens 
rechtvaardiger worden herverdeeld. 

Niet alleen de volksgemeenschap 
moet gewaarborgde levenskansen heb
ben (in een federale s t ructuur) , ook 
iedere Vlaming moet zeker zijn van een 

gewaarborgd menswaardig minimum
inkomen. 

Op grond van cijferstudie en verge
lijkende sociale enquêtes heeft de 
Volksunie in dit Kongres dit minimum 
vastgesteld op 85.000 fr., dit betekent 
drie a vier keer meer dan wat thans 
wordt gewaarborgd ! 

De schande van de welvaarstaat laat 
zich plegen in concrete situaties, waar
voor een politieke partij niet blind kan 
blijven : de duizenden mensen met een 
klein pensioentje ; de paria-situatie van 
de minder-validen ; de effectloze index
aanpassingen voor kleinere inkomens ; 
de opgegeven oudere werklozen... 

Vele hinderpalen beletten dat alle 
mensen inderdaad kunnen deelnemen 
aan de maatschappelijk opbouw en het 
algemeen welzijn. 

In dit Kongres heeft de Volksunie 
enkele dezer hinderpalen in het licht 
gesteld : vooreerst, een té grote kloof 
tussen de inkomsten en het ontbreken 
van een menswaardig minimum-inko-
men ; verder, het ontbreken van een re
ëel verdelend effect van de maatschap
pelijke zekerheid ' dan hij ervan ont
vangt. Jaarli jks vloeien minsten IX) mil
jard fr. af naar Wallonië. 

Men begrijpe ons niet verkeerd ! De 
maatschappelijke zekerheid is voor heel 
het land gestoeld op solidariteit, waar

aan de Vlaamse gemeenschap zich 
geenszins wil onttrekken. Maar dan 
vanuit een federaal beleid, waar, op 
grond van eigen middelen, voor eigen 
gezagsorganen zal bepaald worden, 
enerzijds, hoe het sociaal beleid erui t 
ziet en anderzijds in welke mate over
drachten naar andere gemeenschappen 
kunnen worden verwezenlijkt. 

De inkomstenverdeling in België ver
toont een zeer onrechtvaardig beeld. De 
sociale politiek van de opeenvolgende 
regeringen na de tweede wereldoorlog 
heeft geen herverdeling verwezenlijkt, 
zij heeft er alleen maar voor gezorgd 
dat de inkomens min of meer gelijke 
tred hielden met de economische groei. 
De neutrali teit — niet herverdelings
effect — van ons sociaal beleid bete
kent een fundamentele onrechtvaardig
heid in onze huidige maatschappij . 

De fundamentele afwijzing van hel 
geldend RMZ-stelsel en de uittekening 
in grote trekken van een nieuw stelsel 
van maatschappelijke voorzorg, mogen 
helemaal niet op zich zelf worden beke
ken en beoordeeld. Zij vormen een on
derdeel van de maatschappelijke visie 
van de Volksunie; reeds treffend tot ui
ting gebracht in vorige partijkongres-
sen, en waarvan de thematiek kan sa
mengevat worden in het begrip LEEF
BAARHEID. 
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principiële 
resoluties 

Als volksnationale partij beschouwt 
de Volksunie de totale zelfrealisatie van 
de Vlaamse mens en zijn volwaardige 
deelname aan die gemeenschap als een 
essentiële opgave. 

Het Partijkongres van de Volksunie 
stelt bovendien vast dat de Vlaamse 
welvaart ernstig beperkt wordt door de 
unitaire Belgische structuur en eist op
nieuw dat de Vlaamse gemeenschap 
haar eigen sociaal beleid kan voeren 
met eigen middelen in een federale 
staat. 

Het Partijkongres van de Volksunie 
stelt vast dat in het huidige maatschap
pelijke stelsel aanzienlijke materiële 
hinderpalen ingebouwd zijn, die belet-
ten dat alle leden van de volksgemeen
schap inderdaad deelnemen aan de 
maatschappelijke opbouw en het alge
meen welzijn. 

Van deze hinderpalen worden door 
het Kongres volgende punten behan
deld : 
a. Een te grote kloof tussen de inkom

sten ; 
b. Het ontbreken van een verantwoord 

gewaarborgd minimum-iukomen ; 
c. De niet-herverdelende effecten van de 

MZ ; 
d. De onevenwichtige ontwikkeling van 

de MZ zodat bepaalde groepen van de 
gemeenschap onvoldoende worden be
schermd (gehandicapten, bejaarden). 

kongres-
resoluties 

1. 
Gelet op het grondige verschil in demo
grafische en economische situatie tus
sen Vlaanderen en Wallonië is een aan
gepast sociaal beleid in beide landsdelen 
noodzakelijk. 
Het bijzonder zware negatieve gevolg 
van de sterk unitaire politiek die in 
België gevoerd wordt komt sprekend 
tot uiting in het jaarlijkse afvloeien 
van ongeveer 10 miljard Vlaamse soci
ale bijdragen naar Wallonië. 

2. 
De toekomstige autonome instanties 
van het Vlaamse en Waalse gewest moe
ten de technische en politieke middelen 
krijgen om een eigen sociaal beleid te 
voeren. In afwachting hiervan moeten 
onmiddellijk en voor alle sociale secto
ren sub-begrotingen opgesteld worden 
om de evolutie van de Vlaams-Waalse 
balans in de sociale sector correct te 
kunnen volgen. 
De Vlaamse gemeenschap moet m een 
degelijk gefederaliseerde structuur haar 
eigen sociale politiek voeren in functie 
van de eigen behoeften. 
Deze eigen politiek mag vanzelfspre
kend geen afbreuk doen aan de sociale 
solidariteit over alle gewestelijke en 
sociale grenzen heen. 
De Duitstalige bevolkmg van ons land 
moet vrij kunnen beslissen bij welk ge
west zij zich wenst aan te sluiten en 
moet alleszins erkend worden in de 
structuren en beheersorganen van de 
maatschappelijke zekerheid. 

3. 
a) 
Verenigingen, organisaties en sociale 
instellingen die grotendeels het sociaal 
beleid beheersen, vertonen een toene
mende neiging tot monopolisering en 
verstarring waarbij inspraak van de 
belanghebbenden goeddeels is uitgescha
keld. Daarbij voegen zich soms onge

zonde partijpolitieke bindingen. Deze 
toestand leidt tot een gevaarlijke ver
vreemding van de grote massa's t.o.v. 
de structuren van het sociaal beleid. 
Elk monopolie van grote sociale hol
dings, hetzij syndikalistische hetzij 
mutualistische moet verworpen worden. 
Syndicaten en ziekenbonden moeten 
onttrokken aan politieke invloeden en 
alleen de gegadigden ten goede komen. 

b) 
Nieuwe sociale structuren moeten een 
vooruitstrevend en democratisch soci
aal beleid mogelijk maken, aangepast 
aan de specifieke Vlaamse behoeften 
Het nieuw sociaal beleid moet stbele:^ 
op eenvoudige, meer humane en demo
cratische structuren. 
Dit beleid moet steunen op twee basis
beginselen : 
1° De bijdrage van eenieder in verhou
ding tot zijn inkomen ; 
2° De soepele aanpassmgsmogelijkheden 
t.o.v. de veranderende noden. 

5. 
Het Partijkongres van de Volksunie 
meent dat alleen een eenvormig stelsel 
van de maatschappelijke, zowel de 
werknemers als de zelfstandigen, 'n vol
waardige sociale rechtvaardigheid kan 
verwezenlijken. 
Om uitbuiting van vreemde werkne
mers te beletten, dient een rechtvaardig 
statuut voor de vreemde werknemer op
gesteld. 

wordt op inkomsten uit productieve ar
beid van arbeiders en zelfstandigen. 
De zogeheten werkgeversbijdrage wordt 
immers in feite van het loon afgetrok
ken. 

8. 

6. 

Het Partijkongres van de Volksunie 
stelt bovendien vast dat het huidig stel
sel van maatschappelijke zekerheid 
geen inkomensherverdeling tussen hoge 
en lage inkomens bewerkt, maar mte-
gendeel de kloof tussen deze mkomens 
vergroot. 

Het Partijkongres van de Volksunie 
stelt vast dat de niet-overdraagbaarheid 
tussen de sectoren onderling van de 
bijdragen in de maatschappelijke ze
kerheid, de doeltreffendheid van de 
maatschappelijke zekerheid beperkt. 

9. 
De middelen voor een rechtvaardige en 
sociaal-verantwoorde maatschappelijke 
zekerheid moeten worden geput uit de 
globale belastingsopbrengsten en toe
bedeeld aan de uitbetalmgsorganismen 
via de rijksmiddelenbegroting. Deze fis-
calisatie leidt tot een werkelijk even
redige verdeling van de lasten van de 
maatschappelijke zekerheid. 

10. 
In dit stelsel van gefiscaliseerde maat
schappelijke zekerheid wordt het hui
dige rechtstreeks loon geglobaliseerd 
met het onrechtstreeks loon en m zijn 
geheel aan de werknemers meegedeeld 
en uitbetaald na toepassing van een en
kele fiscale voorheffing. 

11. 

Kongresvoorzitter mr Guido Van In heet de kaderleden van harte welkom. 

4. 
De huidige ingewikkelde structuren 
van de maatschappehike zekerheid be
moeilijken een vooruitstrevende, een 
vormige sociale politiek en verzwaren 
de financiële last 
Het Partijkongres van de Volksunie 
meent dan ook dat de beheers- en ad
ministratieve instellingen op doeltref
fende wijze moeten hervormd en ge
rationaliseerd worden. Alvast stelt de 
Volksunie voor de verschillende zieken
fondsen samen te smelten tot één zie
kenfonds onder Rijksbeheer. 

Het Partijkongres stelt voor dat de bij
dragen voor de maatschappelijke zeker
heid moeten geglobaliseerd worden om 
een globale en soepele sociale politiek 
mogelijk te maken Alleen door een de
gelijke globalisatie kan men de sociale 
politiek doetreffend m de nationale 
planning inschakelen. 

Door het invoeren van een minimum-
gewaarborgd netto-mkomen van 85.000 
fr (berekend voor alleenstaanden vol. 
gens de huidige levensduurte) stelt de 
Volksunie iedere inwoner in staat mens
waardig te leven, wat ook zijn persoon
lijke situatie mag zijn (pensioengerech
tigd, werkonbekwaam, ziek, gehandi
capt, enz. ) in zoverre hij (zij) zich niet 
vrijwillig van zijn (haar) sociale ver
plichtingen heeft onttrokken. 

12. 
7. 
Het Partijkongres van de Volksunie 
stelt vast dat de huidige maatschappe
lijke zekerheid hoofdzakelijk berekend 

Vertrekkend van dit minimum-in komen 
moet het gewaarborgd inkomen voor 
echtparen en gezinnen berekend worden 
op de werkelijk vastgestelde behoef
ten. 
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13. 
De Volksunie is voorstander van een 
toenemend ter beschikking stellen door 
de overheid van gemeenschapsvoorzie
ningen (bv. openbaar vervoer, kinder
bewaarplaatsen, speelruimten, zwemba
den, enz.). 
Voorrang moet worden verleend aan 
goederen en diensten die eerst en het 
meest ten goede komen aan lagere en 
marginale inkomensgroepen (bejaarden, 
gehandicapten, verwaarloosden). 

14. 
11 het kader van het nieuw opgerichte 
I lanbureau moeten prognoses opgesteld 
\ -orden i.v.m. het ritme van de index
stijging zodat de inkomensstijging en 
de stijging van het minimum-inkomen 
parallel verloopt met de evolutie van 
de index. 
Bovendien dient de indexatie van de 
lonen via een degressieve schaal te ver
lopen. 

15. 
Het Partijkongres van de Volksunie 
meent dat de gelden, die door een fede
ralisering van de sociale structuren voor 
de Vlaamse gemeenschap vrijkomen, in 
de eerste plaats aan de laagste inko
mensgroepen moeten ten goede komen. 

16. 
Het Partijkongres van de Volksunie 
stelt voor het verschil tussen het 
percentage van het nationaal inkomen, 
dat een bepaalde inkomensgroep ont
vangt, en het percentage van het aantal 
personen van deze inkomensgroep te
gen 1980 met 20 % te verminderen. D. 
w.z. dat b.v. de laagste inkomensklasse, 
die in 1965 17,7 % van de bevolking ver
tegenwoordigde en 4,79 % van het na
tionaal inkomen verdiende, in 1980 7,39 
van het inkomen moet ontvangen, d.w.z. 
een verhoging van 2,6 % (zijnde 20 % 
van het verschil tussen 17,7 en 4,79). 

17. 
Het Partijkongres van de Volksunie 
wenst de lagere inkomensgroepen, in de 
groei van het bruto-nationaal produkt, 
in grotere mate te betrekken zodanig 
dat ook deze factor de herverdeling be
vordert. 

18. 
Om te komen tot een betere inkomens-
herverdeling stelt de Volksunie tevens 
dat het noodzakelijk is de progressivi
teit van de erfenisrechten te verzwaren, 
vooral wat betreft de grote erfenissen en 
anderzijds een grotere vrijstelling te 
verlenen aan de kleine erfenissen. 

19. 
Het Partijkongres van de Volksunie 
meent dat deze principes op Europees 
vlak moeten worden doorgetrokken en 
staat erop dat in dit verband het Euro
pees sociaal handvest zonder uitstel 
door het parlement moet worden be
krachtigd. 

ontwikkelings
samenwerking : 
rechtvaardige 
welvaarts
spreiding 
in de wereld 

1. 
Het recht op zelfbeschikking en sociale 
vooruitgang voor ieder volk wordt door 
het Partijkongres van de Volksunie als 
essentieel gesteld in de context van de 
ontwikkelingssamenwerking : ontwikke
lingssamenwerking is bevrijdingssamen-
werking. Het zelfbeschikkingsrecht der 
volken, op demokratische grondslag ge
bouwd, zal uitmonden in een rechtvaar
diger wereldordening en betere interna
tionale verstandhouding. 

2. 
Doel van de ontwikkelingssamenwer
king dient te zijn, het op gang brengen 
van een versnelde economische en socia
le ontwikkeling in de ontwikkelmgs-
landen kan stijgen en de bevolking haar 
eigen vooruitgang zelf ter hand kan ne
men. Ontwikkelingshulp is geen euro
peanisering. De eigen cultuur van de 
ontwikkelingslanden dient geëerbiedigd: 
de autonomie van de etnische groepen 
dient nagestreefd. De ontwikkelings
hulp mag niet ten goede komen aan de 
commerciële of machtsbelangen van de 
helpende landen noch aan een verdruk
kende oligarchie in de ontwikkelings
landen. Hiertoe moet elke maatregel 
worden verhinderd die de ethnische 
groepen in hun integriteit zou schaden. 

Alle ontwikkelingssamenwerking, die 
leidt tot paternalisme of tot neo-koio-
nialisme moet worden verworpen. 

4. 
De ontwikkelingssamenwerking kan 
slechts doelmatig zijn wanneer werke

lijke structuurveranderingen op econo
misch gebied in de ontwikkelde en ont
wikkelingslanden zelf doorgevoerd wor
den. Daartoe is een grondige mentali
teitsverandering nodig en een multila
terale geprogrammeerde aanpak op ba
sis van wetenschappelijke evaluaties. 

herstrukfurering van 
de wereldekonomie 

2. 

1. 
Met het doel een rechtvaardige wel
vaartsspreiding te bereiken over gans 
de wereld, moeten hervormingen in de 
wereldeconomie worden doorgevoerd. 

Het doorvoeren van een internationale 
arbeidsverdeling is dringend nodig. De 
ontwikkelingslanden moeten in staat ge
steld worden zelf hun grondstoffen te 
verwerken en ze aan concurrentie! e 
prijzen af te zetten. Hiertoe dient aan 
voorwaarden worden voldaan, zoals : 
investeringen mogelijk maken in de 
ontwikkelingslanden, invoerbeperkingen 
afbouwen in de ontwikkelde landen, bin
nen het kader voor globale internatio
nale overeenkomsten. 

3. 
IVI.b.t. investeringen moet ons land er 
op korte termijn voor zorgen dat zijn 
aandeel in de ontwikkelingssamenwer
king — bij voorkeur multilateraal — 
gebeurt door arbeidsintensieve investe-

Volksvertegenwoordiger Defacq hield een opgemerkt referaat over de ontwikke-
hngssamenwerking. Een domein waarop hij in de Kamer trouwens reeds zijn 
sporen verdiende. 

ringen en dit om de eerste noden (o.a. 
tewerkstelling) op te vangen. Op lange
re termijn echter dienen kapitaalinten
sieve investeringen, met multiplicator-
effect te worden aangemoedigd. Lenin
gen aan zachte voorwaarden en toe
gang tot de kapitaalmarkt moeten wor
den vergemakkelijkt. 

4. 
Het Partijkongres van de Volksunie 
acht het nodig dat de toegang tot onze 
markt voor de ontwikkelingslanden 
wordt vergemakkelijkt door het open
stellen van de EEG-markt voor de in
dustriële exportprodukten en halffabri
katen uit de ontwikkelingslanden via 
deelneming aan een algemeen niet-we-
derkerig preferentiestelsel. Dit houdt 
verlaging van de tariefmuren op de im
port in. Deze maatregelen moeten ge
pland worden, rekening gehouden met 
grondige reconversiestudies, die nood
zakelijk zijn in eigen land. 

5. 
Dit impliceert het op korte termijn uit
voeren door de EEG van herstructure
ringsvoorstellen van de oommissie Tin
bergen. 

6. 
Het Partijkongres van de Volksunie 
acht het in hoger omlijnd perspectief 
nodig dat het doorvoeren van economi
sche integratie en het vormen van dou
ane-unies bij de ontwikkelingslanden 
wordt gestimuleerd. 

7. 
Waar mogelijk moet worden overgegaan 
tot de afschaffing van belastings-poli-
tieke maatregelen, die kunnen leiden 
tot beperking of vermindering van de 
consumptie van produkten uit de ont
wikkelingslanden. 

8. 
De Belgische ontwikkelingssamenwer
king dient ingepast te worden in een sa
menwerking op internationaal vlak, on
der leiding van internationale instel
lingen zoals de Wereldbank, de FAO en 
de OESO. Aan het Frans cultuurimpe
rialisme, dat in de Europese ontwikke
lingsorganisaties wordt gehuldigd, moet 
paal en perk gesteld worden. 
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streefdoel en middelen : 
open samenstelling 

Tegenover deze opvallende en bijwij
len beschamende tekorten van de Bel
gische sociale politiek stelde de Volks
unie, op grond van de inkomensont
wikkelingen 1965-1980, een tweevoudig 
streefdoel (één tijd — pad van een van
zelfsprekend ruimere sociale planning): 
vooreerst, voor eenieder een minimum
inkomen van 85.000 fr, ongezien zijn so
ciale situatie en degelijk geïndexeerd 
en tweedens, een meer rechtvaardige 
verdeling van de inkomens die moet 
leiden tot groter sociale gerechtigheid. 

Dit Kongres heeft zich duidelijk uit
gesproken over de aan te wenden mid
delen. 

Ten eerste, het federalisme : de deel
staat Vlaanderen zal zijn eigen wel-
vaartspolitiek bepalen. Zowel in Wal
lonië als Vlaanderen gaan steeds meer 
stemmen op om te eisen dat iedere 
volksgemeenschap een eigen sociaal be
leid zou voeren, aangepast aan de si
tuatie en noden. 

Daarenboven zal de federalisering 
van de sociale structuren voor Vlaan
deren een herverdelend effect hebben, 
gezien de belangrijkste afvloeiing van 
Vlaamse gelden. 

Ten tweede, moet de structurele aan
groei van het bruto-nationaal produkt 
onevenredig verdeeld worden over de 
inkomensklassen, zodat aan de lage in
komens een gevoelig hogere toename 
verzekerd wordt dan aan de hoge in
komens. 

Voornamelijk moet, ten derde, een in
komensoverdracht worden gerealiseerd 
van de hoge inkomens naar de lage. 
Een sterke progressiviteit van de belas
tingen, waarin een herverdelingscoëffi-
cient is berekend, moet eveneens de af
stand tussen de lage en de hoge inko
mens verminderen. 

Tenslotte, zal de fiscalisering van de 
bijdragen aan de maatschappelijke ze
kerheid eeneens een factor zijn met 
herverdelend effect. 

sociale holdings 

De ontleding van de huidige sociale 
politiek in België wekt, op velerlei ge
bied, onze ongerustheid op. De sociale 
structuren bieden geen planmassig, sys
tematisch perspectief, omdat zij het 
jachtterrein zijn geworden van de so
ciale organisaties. De politieke wil 
spreekt hier niet meer vrij ! Twee so
ciale « holdings » beheersen volkomen 
het sociaal beleid en zijn zodoende ook, 
begrijpelijkerwijze, voorvechters van 
het unitarisme. 

Wij kunnen niet zwijgen over de on
democratische structuren van de sociale 
organisaties, noch over hun monopolie
positie, noch over hun gebrek aan strijd
baarheid en algemene visie, en zeker 
niet over hun inmenging in politieke 
aangelegenheden die vreemd zijn aan 
hun eigenlijke doelstellingen. ' 

De Volksunie heeft resoluut gekozen 
voor een open samenleving tussen vrije 
mensen wier inspraak en rechten echt 
gewaarbord zijn. 

ook volksnationaal 
voor de anderen 

Bij de aankondiging van ons Kongres 
heeft een Vlaamse krant opgemerkt dat 
de sectie « Ontwikkelingssamenwer
king » er blijkbaar maar bij gesleurd 
werd. Niets is minder waar. De Volks
unie gaat er fier op, als eerste partij 
in België, de Ontwikkelingssamenwer
king als kongresmaterie op te nemen, 
en helemaal niet als een aanhangsel. 

« Volksnationaal zijn, betekent het 
ook voor de anderen zijn », schrijft dr. 
M. Van Haegendoren in zijn politieke 
bedenkingen « Nationalisme en federa
lisme ». Solidariteit met andere volken 
is inderdaad een logische stap voor de 
nationalist. Wij moeten andere volken 
helpen die, waar ook ter wereld, vech
ten voor een eigen gelaat en een mens
waardiger bestaan. 

Want de ontwikkelingsproblemtaiek 
is inderdaad een sociale problematiek 
én een nationaliteitenconflict. De ont
wikkelingshulp is ontegensprekelijk een 
hefboom voor het zelfstandigheidsstre-
ven en de drang naar nationale zelfbe
vestiging van de volken in de wereld. 
De ontwikkelingssamenwerking zal ge
differentieerd en gevarieerd moeten 
worden geboden, maar zal, in sommige 
gevalen, ook inhouden dat zij een hulp 
betekent bij de bevrijding van tirannen 
en uitbuiters. 

Wij moeten zelf, in het rijke Noord-
Westen van de wereld, en hier in 
Vlaanderen bereid zijn tot offers en be
perkingen en er vast van overtuigd zijn 
dat de ontwikkelingssamenwerking uit
eindelijk alleen nog maar mag dienen 
om in de ontwikkelingslanden zelf een 
rechtvaardiger welvaartsspreiding en 
inkomensverdeling te bevorderen. 

De Volksunie heeft zich niet alleen in 
kongressen progressief-sociaal opgesteld. 
De vele wetsvoorstellen van onze par
lementariërs bewijzen de sociale bewo
genheid én realiteitszin van de Volks
unie. Zij zijn allen ingegeven door een 
fundamentele bekommernis om effec
tieve controle van alle burgers, via het 
parlement, en door een gedurfde opzet 
van rechtvaardiger welvaartsspreiding. 

De constructieve oppositie van de 
Volksunie op sociaal en economisch ge
bied was niet minder hard en intens 
dan op het vlak van de staatsstructuren 
en taalwetten. De Volksunie beschrijft 
niet alleen de gevel, niet alleen de con
touren van een zelfstandig Vlaanderen, 
maar zij tekent ook de nieuwe maat
schappij die hierin menswaardiger moet 
kunnen leven in wei-zijn. 

De slaafse gebondenheid, waarvan de 
kleurpartijen hebben laten blijken op 
het vlak van de staatsstructuren (grond
wetsherziening), springt evenzeer in het 
oog op het vlak van de sociale verhou
dingen. 

De zeer onvolmaakte clichering van 
een kwart eeuw terug hebben zij als 
het ware bevroren, zodat de welvaarts
staat er niet in geslaagd is welzijn voor 

alle mensen te scheppen in meer vrij-
zijn en gelijk-zijn. 

De lamentabele grondwetsherziening 
heeft ten overvloede de noodzaak van 
een volksnationale partij aangetoond, 
de sociale onvrijheid en ongelijkheid 
dwingt deze volksnationale partij een 
brede democratische VOLKSPARTIJ te 
zijn. 

Zoals weleer in het Daensisme kan de 
gehele ontvoogding van de Vlaamse 
mens en gemeenschap niet teri einde 
worden bevochten zonder een flamin-
gantische volkspartij die een maat
schappijbeeld ontwikkelt en de « tijd
paden » erheen uitstippelt. 

De hervormingsvoorstellen van dit 
kongres betekenen een zulkdanig tijd
pad, en een beleidslijn voor morgen io 
het zelfstandige Vlaanderen. 

%i 

v/iWf^W^^^^^ 
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partijvoorzitter mr f. van der eist: 

9> belangrijker dan programmals 
is de geest 
en de wil om te handelen*^ 

historische rol i i miserie-land 
Een belangrijke legislatuur loopt 

ten einde en reeds dagen de vol
gende parlementsverkiezingen op. De 
vorige verkiezingen, in 1968, brachten 
de Volksunie een zeer grote overwin
ning. Ik wil bij deze gelegenheid onder
strepen de beslissende invloed die de 
Volksunie gehad heeft in de binnen
landse politieke ontwikkeling in dit 
land en de historische rol die de Volks
unie vervuld heeft voor de verwezen
lijking van de doeleinden der Vlaamse 
Beweging. 

Nooit wellicht heeft de V.B. een krisis 
doorgemaakt als na de tweede wereld
oorlog : het is een van de meest sombe
re, meest vernederende, meest tragische 
perioden uit onze geschiedenis. 

Verlost van « die ziekelijke uitwas », 
zoals Louis Kiebooms het Vlaams-natio-
nalisme noemde, bleek de Vlaamse Be
weging volkomen machteloos. De krisis 
die de VB doormaakte had voor de 
Vlaamse gemeenschap nefaste gevolgen. 
Niet alleen op taal- en kultuurgebied, 
maar ook op sociaal-ekonomisch gebied. 

Toen de Volksunie gesticht werd was 
Vlaanderen een miserie-land : het land 
van de lage lonen, van de lage levens
standaard, van de werkloosheid, van de 
pendelarbeid. De Belgische Staat bleef 
volledig in gebreke en bevoordeelde 

eenzijdig de Waalse gewesten. De mise
rabele situatie in 't Vlaamse land werd 
voorgesteld als onafwendbaar, als een 
noodlot, de industrialisatie van Vlaan
deren afgewezen. Nog in 1953 verklaar
de de huidige eerste-minister, prof. 
Eyskens, op het Vlaams Wetenschappe
lijk Kongres : « Het is vanwege de Vla
mingen misplaatst sentimentalisme zich 
te verzetten tegen een verplaatsing van 
arbeidskrachten naar Wallonië. De 
werkliedentreinen en het verblijf der 
arbeiders in Wallonië, gescheiden van 
hun familie zijn moreel en sociaal on
gunstige oplossingen. Het ware veel be
ter dat een deel van onze Vlaamse ar
beidersbevolking zich voor goed in Wal
lonië zou gaan vestigen ». 

Deze verklaring, die zo revelatief is 
voor de sociale opvattingen in die jaren, 
werd afgelegd nadat in Nederland door 
het voeren van een industrialisatiepoli-
tiek in de periode 1948-1952 niet minder 
dan 211.000 arbeidsplaatsen geschapen 
werden. 

veel meer dan een « taalparttj « 
Ik heb mij steeds geërgerd aan de po

gingen om de Volksunie te doen door
gaan voor een « taaipartij ». Alsof wij 
taalflaminganten zouden zijn .' Wij heb

ben steeds als nationalisten het Vlaams 
probleem in zijn geheel gezien, met een 
open oog en een bezorgd hart voor al de 
noden van ons volk, niet het minst de 
sociale. 

Wij mogen er fier over zijn dat wij 
de eersten geweest zijn om, tegen de 
heersende opvatingen in, de aktie in te 
zetten voor « werk in eigen streek », 
voor een aktieve industrialisatie- en 
welvaartspolitiek. Wij zijn de baanbre
kers geweest en de anderen zijn ons 
gevolgd. 

De Volksunie heeft, in zeer moeilijke 
omstandigheden, de strijd ingezet tegen 
het bloedloze taalflamingantisme, tegen 
het Belgisch unitarisme. Toen ik in 1958 
mijn intrede deed in het parlement, 
toen nog als enige gekozene van de 
Volksunie, was de Vlaamse kwestie nog 
« un faux problème » waar de regering 
en de partijleidingen geen de minste 
aandacht voor over hadden ; de unitaire 
strukturen waren toen nog zo sterk dat 
het federalisme een utopie geleek. 

totale ommekeer 
Vandaag mogen wij zeggen dat de 

situatie totaal gewijzigd is en dat is gro
tendeels ons werk. Niet wij, maar onze 
machtige politieke tegenstrevers, de 
traditionele partijen, hebben onder onze 

Het is met vreugde dat ik U allen 
op dit 13e partijkongres van de 
Volksunie begroet en toespreek. Ik 
mag bij deze gelegenheid niet na
laten in het bizonder onze talrijke 
gemeenteraadsleden, schepenen en 
burgemeesters te verwelkomen en 
geluk te wensen met hun verkie
zing. De gemeenteraadsverkiezin
gen van vorig jaar hebben de posi
tie en de invloed van onze partij 
aanzienlijk versterkt. 

Wij rekenen op onze verkozenen 
dat zij het vertrouwen dat in hen 
gesteld werd niet zouden bescha
men en zich ten dienste stellen van 
de gemeenschap die hen gekozen 
heeft. Hun taak en hun opdracht 
zijn belangrijk omdat zij door hun 
houding, door hun politiek moeten 
bewijzen dat de Volksunie bezield 
is met een konstruktieve geest. De 
geest van vernieuwing, van initia
tief, van openheid moet van ons 
uitgaan. Er is in Vlaanderen nog zo
veel te doen en ook in de gemeen
ten moet de opbouw aangepakt 
worden. Wij moeten bewijzen wat 
w i j waard zijn. Ik wens dan ook 
aan al onze gemeentelijke manda
tarissen moed en volharding. 

druk en onze invloed hun opvattingen, 
hun standpunten, hun politiek moeten 
herzien en wijzigen. De realiteit van 
vandaag is niet meer het unitaire Bel
gië, maar de gemeenschappen. De ge
meenschapsproblemen beheersen het 
politieke leven. Dat hebben wij gewild 
en nagestreefd. De Vlaams-nationale ide
ologie heeft zich in de Vlaamse Bewe
ging en in Vlaanderen doorgezet. Het is 
met trots en met zelfbewustzijn dat wij 
onze overwinning op de taaiflamingan
ten, de unitaristen en de belgicisten 
mogen akteren. 

In de geschiedenis van deze naoor
logse periode worden de woorden van 
Lodewijk Dosfel bewaarheid : dat 
Vlaanderen opstaat of valt met de zege 
of de nederlaag van het Vlaams-natio-
nalisme. 

nationalisme: drijvende kracht 
Ik wens op dit partijkongres, ten over

staan van de partij, mijn gehechtheid 
aan en mijn gelocrf in het nationalisme 
te bevestigen. 

Frederick Hertz heeft terecht vastge
steld dat het nationalisme bewezen heeft 
sterker, machtiger te zijn dan enige an
dere politieke doktrine. Overal is het 
naticmalisme, ook vandaag, aanwezig 
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«fls de drijvende kracht zowel In de 
kommunistische landen, waar het sterk 
genoeg is om grondwetsherzieningen 
af te dwingen zoals in Tsjechoslovakije 
en Joegoslavië, als in de gewezen kolo-
aiale gebieden en overal elders in de 
Wereld. Het is nog steeds het struktuur-
t>rinciepe van de menselijke samenle
ving. Het is een blijvend beginsel omdat 
liet beantwoordt aan de diepste geaard
heid van de mens. Het ligt aan de basis 
Van een gemeenschapsideaal en een ge-
meenschapsethiek. 

Het is dit gemeenschapsideaal dat 
ons streven, onze strijd bezielt, inhoud 
en betekenis geeft. 

Het Vlaams-nationalisme is ook in 
deze staat de sterkste politieke kracht, 
het staat op het punt het unitaristisch 
Belgisch establishment definitief te 
overwinnen. 

MIS gemeenschapsideaal 
Oruze taak, onze opdracht zal niet op

houden met de Invoering van het fede
ralisme, op vooi'waarde dat wij vast
houden aan onze eigen ideologie, aan 
ons gemeenschapsideaal. Wij moeten 
durven ons geloof belijden in de blijven
de waarde, de onvergankelijke waarde 
van de volksgemeenschap als de meest 
waardevolle, de meest menselijke ge
meenschap, de bron van iedere waarach
tige kuituur. 

Wij moeten ons schrap zetten tegen 
de materialistische stromingen, die al
les dreigen te overstromen, om de gees
telijke waarden te redden die een die
pere zin en betekenis geven aan het le
ven. Tot deze geestelijke waarden beho
ren ontegensprekeijk onze taal, onze 
kuituur, gans ons geestelijk erfgoed. 

Wij hebben geen heimwee of geen 
verlangen naar een bourgeois-samenle-
ving. De samenleving, de maatschappij 
die wij in Vlaanderen willen opbouwen 
moet een demokratische, open, plura
listische samenleving worden. 

een open demokratie 
Wij zullen niet meedoen aan de on

dermijning van de parlementaire demo
kratie en wij betreuren dat in Vlaande
ren, als een erfenis van het verleden, 
soms een al te negatieve ingesteldheid 
waar te nemen is t.o.v. de demokratische 
instellingen. Het is onze overtuiging dat 
een krisis van het demokratisch regime 
moet voorkomen worden, omdat derge
lijke krisis en de gevolgen ervan nood
lottig zouden zijn voor Vlaanderen. 

Het moet onze bekommernis zijn de 
geest en de beginselen van de parlemen
taire demokratie in België, in Vlaan
deren, in Europa te verdedigen en te 
vrijwaren. 

Wij willen ook door ons federalisme 
de demokratie bevorderen, een meer 
demokratisch staatsbestel verwezenlij

ken waarin de Staat dichter bij het volk 
gebracht wordt, waarin de staatszaak 
volkszaak wordt. 

Mede ook omwille van onze sociale 
bekommernis zijn wij gekant tegen een 
verzwakking van de demokratie, van 
de volksmedezeggingschap. 

Wij zijn dan ook bereid onze steun 
en onze medewerking te verlenen om 
de onafhankelijkheid van het demokra
tisch, politiek gezag te verdedigen tegen 
de machten die een bedreiging vwmen 
voor deze onafhankelijkheid. 

De spelregels van een open demokra
tie moeten echter geëerbiedigd worden 
ook door de drie traditionele partijen, 
die de neiging vertonen om zich zelf 
een monopolie toe te kennen. Dit is o.m. 
gebleken bij de verkiezigen voor de 
ondernemingsraden, die een aanfluiting 
waren voor een waarachtige demokra
tie. Een pluralisme dat beperkt wordt 
tot de drie traditionele partijen en hun 
nevenorganisaties is geen pluralisme, 
het is konservatisme. 

meer schijn dan wericeiijlcheid 
Het is niet zonder verbazing dat wij 

de kronkelingen gade slaan van de be
schaamde unitaristen, die in hun ver
warring de meest akadabrante kon-
strukties uitdenken om achter een 
schijn van toegevingen, een schijn van 
autonomie of decentralisatie, de unita-
ristische struktuur intakt te houden. 

Niemand, of vrijwel niemand heeft 
nog de durf om openlijk de unitaire 
strukturen konsekwent te verdedigen, 
iedereen is bereid lippendienst te be
wijzen aan de noodzakelijke vernieu
wing van onze instellingen, aan de ge
meenschappen, maar achter de scher
men wordt er hardnekkig verzet ge
pleegd en misbruiken een aantal mach
tigen hun invloed en hun macht om de 
evolutie tegen te houden en zoveel mo
gelijk te dwarsbomen. 

In hun komplexiteit zijn de zogenaam
de nieuwe strukturen grotendeels schijn. 
Schijn is de kultuurautonomie, schijn 
de bevoegdheid die aan de gewesten ge
geven wordt. In laatste instantie blijft 
steeds de macht, de beslissingsmacht 
unitair en gecentraliseerd. Met dit groot 
verschil dat de Vlamingen afstand ge
daan hebben van hun meerderheidspo
sitie. 

Het is te betreuren dat op deze wijze 
aan het land een doorslechte dienst be
wezen wordt, want niemand kan zich 
illusies maken over het uiteindelijk re
sultaat van deze halfslachtige, ondoel
treffende hervormingen die niemand 
zullen bevredigen en slechts tijdverlies 
zijn. Sommigen hopen heimelijk wel
licht : tijdswinst, in de hoop dat de fe
deralistische stroming zal wegebben, 
en zij, in hun ogen, het essentiële zullen 
gered hebben. Dit essentiële is nog 
steeds het unitarisme. Zij geloven nog 
steeds niet of willen niet geloven in het 
eigen-leven der gemeenschappen. 

En dit is het wat wij willen i het 
eigen-leven van onze Vlaamse gemeen
schap bevorderen, verlost van het Bel
gisch-Brusselse centralisme en paterna
lisme. Wij willen ons zelf zijn en al$ 
ontvoogde, vrije, demokratische ge
meenschap in de ruimste mate ons zelf 
besturen. 

we weigeren brussei af te schrijven 
Ik wens in verband met Brussel een 

principiële verklaring af te leggen. Wij 
zijn niet bereid om Brussel af te schrij
ven, om Brussel over te leveren aan de 
volledige verfransing. Wij hebben rech
ten op Brussel en wij hebben verplich
tingen tegenover Brussel. Het is voor 
ons een plicht de Vlaamse mens te 
Brussel niet in de steek te laten, niet 
over te leveren aan het Franse taal- en 
kultuurimperialisme. 

De grote massa van de Vlamingen in 
de Brusselse agglomeratie zijn sociaal
zwakken : 43,3 % zijn arbeiders, 20,1 % 
lagere bedienden, 22,6 % zelfstandigen ; 
slechts 10,7 % zijn hogere bedienden en 
3,3 % beihoren tot de vrije beroepen. Het 
is deze grote massa die thans verraden 
wordt en overgeleverd aan de verfran
sing door die groteske leugen van de 
« vrijheid van het gezinshoofd ». 

Geen enkele Franstalige, geen enkele 
Waal is verplicht zijn kinderen naar 
Vlaamse scholen te sturen. Toch zijn zij 
het die de vrijheid van het gezinshoofd 
eisen, niet omdat zij hun kinderen wil
len vervlaamsen, maar om hun dena-
tionalisatie-, hun verfransingspohtiek 
ongestoord te kunnen doordrijven. Dat 
weet iedereen. 

Met wijlen Julien Kuypers herhalen 
en bevestigen wij dat de kapitulatie 
voor deze onzinnige, anti-Vlaamse eis 
de grootste, de smadelijkste nederlaag 
is door de Vlaamse-Beweging ooit gele
den. 

Een onzinnige eis omdat de inwilli
ging ervan ieder vreedzaam samenleven, 
iedere stabilisatie onmogelijk maakt, 
maar de voortdurende strijd tussen het 
Frans en het Nederlands onderwijs voor 
de Vlaamse kinderen inhuldigt. Alleen 
wederzijds respekt, het verzaken aan 
taalimperialisme, aan denationalisatie-
politiek kan een vreedzame coëxistentie 
waarborgen. Dit was het enige stand
punt dat van Vaamse zijde eensgezind 
en vastberaden moest verdedigd wor
den : ons recht ons te verdedigen tegen 
de aanslag op de Vlaamse aanwezigheid 
te Brussel beraamd. 

het « statuut voor brussei » 
is bedrog 

In mijn redevoering in de Kamer op 
25 november 1970 heb ik het verraad 
t.o.v. de Vlaamse belangen te Brussel 
aan de kaak gesteld. 

Het doekje tegen het bloeden waar
mee de Vlamingen getroost worden is 
niet anders dan misleiding, zelfbedrog. 

Sedert 1963 moesten jaarlijks 10 
Vlaamse scholen opgericht worden in de 
Brusselse agglomeratie. Wat is er van 
terecht gekomen en wat is er het resul
taat van ? Zitten er nu meer kinderen 
in Vlaamse klassen dan in 1963 ? Het 
geld dat hiervoor voorzien was wordt 
de Vlamingen thans een tweede maal 
beloofd : alhoewel men weet dat het on
zin is scholen op te richten wanneer er 
geen kinderen zijn om ze te bevolken. 

Wij hebben de moed gemist om een
voudig de bestaande wet te doen nale
ven, thans schaft men de wet af als be
loning voor de saboteurs. 

Ik heb er reeds op gewezen en ik her
haal dat de afschaffing van de taalin-
spektie ook voor gevolg heeft dat van 
uit de Vlaamse randgemeenten ouders 
hun kinderen naar Franse scholen in 
Brussel sturen, waardoor de verfransing 
van deze gemeenten in de hand gewerkt 
wordt. Gans het statuut voor de Brussel
se agglomeratie is bedrog : wij hebben 
tijdig gewaarschuwd dat ons geen enke
le waarborg gegeven werd wat de be
trouwbaarheid betreft van de Vlamin
gen die zouden zetelen in het agglome
ratiekollege en de kultuurcommissie. Al 
onze waarschuwingen werden lichtzin
nig weggewuifd. Wij waren volgens de 
heer Van Elslande « perfectionisten ». 

Ik zou graag weten wat de heer Van 
Elslande thans denkt na het sluiten van 
een bestuursakkoord tussen het FDF en 
de PLP. 

Het is minstens noodzakelijk dat de 
politieke partijen bij de verkiezingen 
voor de agglomeratieraad zouden ver
plicht worden afzonderlijke lijsten m te 
dienen voor Nederlandstalige en Frans
talige kandidaten ,opdat de kiezers niet 
zouden bedrogen worden. Ik wil er ook 
nog op wijzen dat men van Vlaamse 
zijde algemeen van oordeel is dat de 
ontworpen federaties van Vlaamse ge
meenten rond de Brusselse agglomeratie 
te zwak zijn, onsamenhangend en blijk
baar niet zonder electorale bekommer
nissen opgedrongen worden. 

Ik herhaal dat de Volksunie tot geen 
kapitulaties inzake Brussel bereid is en 
vast besloten de Vlaamse aanwezigheid 
in een meer dan 1000 jaar oude Vlaamse 
stad hardnekkig te verdedigen ! 

de angst van de 
traditionele partijen 

Wij hebben er akte van genomen dat 
iedere samenwerking of overleg met 
de Volksunie afgewezen wordt door de 
traditionele partijen. 

Het moet onderstreept worden dat de
ze houding de Volksunie als partij on
verschillig kan laten : wij hebben hen 
niet nodig, wij zijn sterk genoeg om on
ze eigen weg te gaan, doch dat de Vlaam
se belangen hierdoor onmiskenbaar ge
schaad worden. 

Het is immers ingevolge de weigering 
de grondwetsherzienmg door te voeren 
met de medewerking van de Volksunie 
dat steeds nieuwe toegevingen moesten 
gedaan worden. Eens te meer is de rol 
van de P W in de traditie van de vroe
gere liberale partij, een van Vlaams 
standpunt nefaste rol. De pogingen van 
sommige Vlaamse PVV-ers of liberalen 
om een Vlaams imago te geven aan hun 
partij, wordt door de politiek zelf van 
hun partij, van haar voorzitter en van 
haar mandatarissen tegengesproken en 
gedwarsboomd. De sabotage van een 
waarachtige kultuurautonomie, de sabo
tage van de sociaal-ekonomische gewes
ten, de belofte tot invoei mg van de vrij
heid van het gezinshoofd, de dubbele 
grendels en al wat meer, is het werk ge
weest van de PVV en de prijs die moest 
betaald worden voor de weigering met 
de Volksunie samen te werken. Onder
tussen sluit dezelfde PA/V te Brussel 
akkoorden met het FDF. 

De houding aangenomen door de drie 
traditionele partijen t.o.v. de Volksunie 
wijst op een konservatieve en weinig 
demokratische geestesgesteldheid, waar
door iedere vernieuwing in ons politiek 
leven tegen gewerkt wordt. Terwijl de 
zgn. vrijzinnige minderheid in Vlaande
ren, in feite de P W en de BSP, twee 
politieke partijen, de bescherming eisen 
van de rechten van de minderheid, zijn 
zij akkoord met de CVP om de Volks
unie, die 20 % van de bevolking in het 
Vlaamse land vertegenwoordigt, overal 
uit te sluiten en te miskennen. 

Nochtans zijn wij in Vlaanderen de 
drijvende kracht en zal er in Vlaande
ren niets meer gebeuren tegen ons of 
zonder ons. 

Wij begrijpen hun angstrefleks tegen
over de Volksunie : zij zijn bang voor 
ons omdat wij de niet-aan-banden ge
legde, de vernieuwende kracht zijn. 

Wij hebben de unitaire partijen in een 
krisis gestort en wij hebben hen ver
plicht hun unitaristische politiek te 
wijzigen. 

De Volksunie is de partij die gestalte 
geeft aan het nieuwe Vlaanderen, de 
partij met een toekomstvisie, de partij 
van de toekomst. 

zij zijn onbetrouwbaar 
Ik heb reeds gewezen op de verderfe

lijke rol door de P W gespeeld en door 
de brief van partijvoorzitter Descamps 
of zijn secretaresse zo helder in het licht 
gesteld. De Vlaamse PW-ers hebben 
daar blijkbaar geen bezwaar tegen : zij 
hebben niet eens het ontslag geëist van 
hun partijvoorzitter. Hij geniet verder 
hun volle vertrouwen. 

Anderzijds is het ook duidelijk geble-

'iiiiiiiiiÉ!!iiii.4d;;ij.',/ 

De kongresrede van de partijvoorzitter loerd aandachtig beluisterd en langdwnf 
toegejuicht. 
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ken dat voor de verdediging van de 
Vlaamse belangen op de BSP niet moet 
gerekend worden : vanwege de BSP is 
er nooit verzet wanneer het er om gaat 
Vlaamse belangen op te offeren, zij wa
ren zowel bereid tot nieuwe toegevingen 
in zake de Vlaamse randgemeenten, als 
zij onmiddellijk bereid waren de vr i j 
heid van het gezinshoofd te aanvaarden. 

De partijleiding van de BSP, voorna
melijk de twee voorzitters, verzet zich 
hardnekkig tegen de uitvoering van de 
ontworpen hervormingen, en verdedigt 
onderduims het unitarisme, omwille van 
de Waalse belangen. De heer Leburton 
heeft dit steeds openlijk toegegeven : 
omwille van de miljarden die dank zij 
de unitaire staat naar Wallonië vloeien. 
Het ongelukkigst wellicht is de situatie 
waarin de CVP zichzelf op de meest 
dwaze wijze geplaatst heeft : zij heeft 
gedwee ingestemd met de inwilliging 
en de verwezenlijking van alle Waalse 
eisen, doch staat nu zelf met lege han
den. Erger nog : zij heeft de verwezen
lijking van haar eisen, voornamelijk dan 
de kultuurautonomie, grotelijks bemoei
lijkt door het aanvaarden van de dub
bele grendels. Wij hebben de CVP tij
dig gewaarschuwd, doch tevergeefs. Zij 
zal thans de rekening moeten betalen 
voor haar eigen fouten en dwaasheden. 

niet voorbarig juichen 

. Het is verheugend vast te stellen dat 
de ekonomische groei in de periode 
1965-1968 in Vlaanderen aanzienlijk ge
weest is. Het aandeel van het Vlaamse 
land, zonder het arrondissement Halle-
Vilvoorde en de randgemeenten, in het 
nationaal produkt bedroeg in 1968 reeds 
48,1 7c. 

Het is evenwel nog steeds noodzake
lijk te waarschuwen tegen misleidende 
en al te optimistische voorstellingen. De 
tewerkstelling van onze bevolking is 
sociaal gezien het belangrijkste pro-

Ibleem. Stijgende produktiviteit, belang-
' rijke iftvesteringen zeggen ons op zich
zelf niets in dit opzicht. Het is revelatief 
dat uit een studie ondernomen door het 
VEV blijkt dat voor de periode 1961-1968 
het aantal arbeidsplaatsen in het Vlaam
se land weliswaar gestegen is met 91,000 
of 5,9 %, maar « dit bracht niet de min
ste verbetering in de verhouding be
schikbare arbeidsplaatsen — arbeids
aanbod. Het uitgaande pendelsaldo 
groeide zelfs aan met 9000 eenheden ». 

Het probleem van de tewerkstelling 
van onze arbeidskrachten is dus ver 
van opgelost. 

Wij hebben dan ook niet opgehouden 
te protesteren tegen de paritaire verde
ling der kredieten voor de regionale 
expansiepolitiek. Het is onze overtuiging 
dat Vlaanderen in het geheel van de 
overheidsuitgaven ter bevordering van 
de ekonomische ekspansie zwaar bena
deeld wordt. 

De Volksunie eist een rechtvaardige 
verdeling volgens objectieve kriteria, 
zoals sedert jaren en o.m. in het rege
ringsprogramma van 1968 beloofd 
wordt. Het is een schande dat de Vlaam
se mandatarissen van de traditionele 
partijen deze toestand, reeds sedert 
lang aangeklaagd o.m. door de Ekono
mische Raad voor Vlaanderen, door mi
nister Vlerick zelf, dulden en goedkeu
ren en niet eens de moed opbrengen om 
de naleving te eisen van het regerings
programma. 

unitarisme is diefstal 

Het moet voor ons echter duidelijk 
zijn dat de discussies met de Walen 
over de verdeling van de kredieten of 
de staatsuitgaven uitzichtloos zijn en 
dat met het huidig unitaristisch sys
teem de Vlamingen het slachtoffer zijn 
en blijven van onophoudelijke Waalse 
chantage. 

Er is geen defmitieve, rechtvaardige 
en bevredigende oplossing zolang Vlaan
deren niet vrij kan beschikken over 
zijn eigen inkomsten, zijn eigen financi
ële middelen door de gemeenschap ter 
beschikking gesteld van de gemeen
schap. 

Nu in het raam van de grondwetsher
ziening, onder de druk van de PVV, een 
eigen fiskale bevoegdheid geweigerd 
werd aan de gemeenschappen, moeten 

wij de Vlaamse openbare mening voor
lichten over de voortdurende en schaam
teloze benadeling van Vlaanderen. Het 
unitair regime is de hevel langs waar 
het geld van Vlaanderen overgeheveld 
wordt naar Wallonië. In onze strijd voor 
federalisme zullen we hiervan een 
hoofdargument maken. De strijd zal op 
dit terrein uitgevochten worden, dat is 
mijn overtuiging. 

europese opdraclit 

Ik heb onlangs betoogd dat wij onze 
Vlaamse strijd niet alleen mogen zien 
in het kader van de binnenlandse ver
houdingen, maar in een breder Euro
pees perspectief moeten situeren met 
het oog op de toekomst. 

Alhoewel de tijd ontbreekt om uit
voerig te handelen over onze opvattin
gen, inzichten en doelstellingen in dit 
verband, moet er op gewezen worden 
dat wij bizonder waakzaam moeten zijn 
zowel wat de vri jwaring betreft van de 
demokratie als wat de positie van de 
kleinere taal- en kultuurgemeenschap-
pen betreft. Hieraan zijn vele aspekten 
verbonden. Ik wil slechts de aandacht 
vestigen op de pogingen van Frankri jk 
om de Franse taal op te dringen als 
voertaal van de Europese instellingen. 
Het is bizonder ergerlijk dat Frankri jk 
blijkbaar Engeland onder druk gesteld 
heeft en hiervan een voorwaarde schijnt 
gemaakt te hebben voor de toetreding 
van Engeland. Het moet duidelijk ge
zegd dat wij niet zullen aanvaarden 
dat België in deze belangrijke aange
legenheid, vooral waar Brussel de zetel 
van deze instellingen zou blijven, het 
Franse standpunt zou steunen. 

Ik heb ook het feit aangeklaagd dat 
de vertegenwoordiging van ons land in 
het Europees Par lement bestaat uit 
acht Franstaligen en slechts zes Vla
mingen. Wij moeten bizonder at tent zijn 
bij de overdracht van bevoegdheden 
aan supra-nationale instellingen dat wij 
ons niet de strop rond de hals laten 
doen. 

Wij zijn trouwens niet akkoord met 
de politiek van de regering die onder 
Waalse druk de inspanning om te ko
men tot integratie in Beneluxverband 
afzwakt, onder voorwendsel dat de Be-
neluxpolitiek zou voorbijgestreefd zijn 
door de Europese integratiepolitiek. Het 
is onze overtuiging dat ten overstaan 
van het overwicht der grote staten in 
Europees verband de samenwerking 
tussen de kleinere staten moeten geïn
tensiveerd worden. 

Uitdrukkelijk verlangen wij dat onze 
buitenlandse politiek met inspraak van 
de Vlamingen en met inachtneming van 
de Vlaamse belangen zou gevoerd wor
den. De verdediging van de Nederland
se taal en kuituur behoort tot de nor
male opdrachten van onze buitenlandse 
politiek. 

sociaal wanbeleid van de regering 

Niet zonder verwondering stellen wij 
vast dat onder een regering van de twee 
zgn. progressieve partijen het wel
vaartspeil, de levensstandaard van gro
te bevolkingsgroepen zodanig aangetast 
is dat sociale onrust en bittere miste-
vredenheid oorzaak is van voortdurende 
stakingen en manifestaties. De midden
stand, de boeren, de onderwijzers, de 
ambtenaars, de arbeiders : wie heeft er 
niet gestaakt of gemanifesteerd tegen 
het beleid van deze regering ? 

Deze sociale onrust is een gevolg van 
de regeringspolitiek, waardoor de inko
mens, de vermogens, de koopdracht ge
luidloos, maar ononhoudelijk aangetast 
worden. De inflatie, de muntontwaar-
ding is in de regeringspolitiek inge
bouwd : de grote massa van de bevol
king is hiervan het slachtoffer. 

Bizonder ergerlijk is de wijze waarop 
de regering en de ministers zich aan
stellen ten overstaan van deze sociale 
moeilijkheden. 

Ik moet hier herinneren aan de Gro
te Staking in Limburg en aan de hou-
ring o.m. van de socialistische minister 
Major. Eens te meer heeft de Volksunie 
in dit konflikt de zijde gekozen van de 
arbeiders tegen alle gevestigde mach
ten in. Wij zijn er fier over. 

De wijze waarop onder de huidige re
gering opgetreden wordt tegen uitbars

t ingen van sociale onrust, waarvoor zij 
zelf uiteindelijk verantwoordelijk is, is 
een schande. Tijdens de grote boeren-
betoging te Brussel is het, we zijn ge
neigd te zeggen onvermijdelijk, tot uit
spattingen en gewelddaden gekomen. 
Maar dergelijke excessen hebben wij in 
het verleden nog gekend, o.m. tijdens 
de schoolstrijd, tijdens de stakingen te
gen de eenheidswet, toen o.m. het sta
tion van Luik vernield werd. Wij aan
vaarden dan ook niet dat tegen boeren, 
landbouwers, harder opgetreden wordt 
en dat nu nog in de twintig boeren aan
gehouden blijven. Zoals amnestie ver
leend werd aan de socialistische stakers 
van 1960 moet men ook t.o.v. de land
bouwers begrip betonen. Zij behoren 
tot een van de meest verwaarloosde, 
zwaarst getroffen bevolkingsgroepen in 
ons land. 

onze belangrijke sociale bijdrage 

Wat wij willen is een menswaardig 
bestaan voor iedereen in onze welvaart
maatschappij . Het volstaat niet dit te 
willen, men moet ook bereid zijn de no
dige inspanningen, de nodige offers op 
te brengen om te komen tot een meer 
rechtvaard ige spreiding van de wel
vaart. In een maatschappij waarin het 
vooruitzicht bestaat tegen het jaar 2.000 
het nationaal inkomen te verdrievoudi
gen bestaat de mogelijkheid iedereen 
een menswaardig bestaan te waarbor
gen op voorwaarde dat de meest begun
stigde, de aktieve bevolkingsgroep be
reid is te verzaken aan het egoïsme dat 
er in bestaat iedere aangroei onder zich 
en alleen onder zich te verdelen. 

De Volksunie heeft op dit kongres 
een belangrijke bijdrage geleverd om 
te komen tot konkrete voorstellen. De 
Volksunie is bereid tot het voeren van 
een vooruitstrevende, doelbewuste, ge
programmeerde sociale politiek. Dit 
blijkt duidelijk uit dit kongres en de 
goedgekeurde resoluties. 

Wij willen deze sociale doelstellingen 
verwezenlijken voor onze eigen gemeen
schap. Wij moeten ' echter ook kunnen 
beschikken over de opbrengst van de 
arbeid van onze gemeenschap, van ons 
volk. 

Daarom blijft ook op sociaal gebied de 
verwezenlijking van het federalisme 
een noodzakelijke voorwaarde om het ge
steld doel te kunnen bereiken. 

Het is duidelijk dat in dit land nog 
velen een armzalig en kommervol be
staan lijden. Wij denken aan de misken
den, de armen. Aan zovelen die na een 
arbeidzaam leven met de grootste zorg 
hun oude dag tegemoet zien omdat zij 
tegenslag gehad hebben, omdat de op
brengst van hun spaargeld niet meer 
volstaat om van te leven, omdat het 
pensioentje dat zij krijgen hen niet toe
laat te leven. Zovele sociale problemen 
blijven onopgelost omdat de staat n ie t 
zou beschikken over de financiële mid
delen. Welnu wij aanvaarden dit niet 
en vragen voorrang voor de oplossing 
van deze problemen. 

lelijk en ongezond land 

Met pijn in het har t zien wij dit land, 
ons land, dat wij hartstochtelijk lief 
hebben, steeds lelijker worden en on
gezonder. Niets wordt ontzien, niets 
wordt gespaard, de ontluistering van de 
natuur gaat gepaard met een aanslag 
op ons leefmilieu. 

Bij Belgische ministers ontbreekt ie
der begrip voor deze wezenlijke dingen, 
die voor de toekomst zo belangrijk zijn. 
Hun daden, hun politiek zijn sedert ja
ren het bewijs van een totaal gemis aan 
reële bekommernis of vooruitzicht. Hun 
beleid wordt blijkbaar uitsluitend be
paald door kapitalistische belangen. 

Wij wensen luidop te verkondigen dat 
wij hiermee niet akkoord gaan en wij 
ontzeggen diegenen die sedert jaren de
ze verderfelijke politiek goedkeuren het 
recht om in dubbelzinnigheid te protes
teren tegen hetgeen zij goedkeuren. 

amnestie : onze'ere-zaak 

Vlaanderen werd in de naoorlogse 
periode op bloedige wjize vervolgd en 
vernederd door het Belgisch « establish
ment ». De vervolging waarvan ontel
bare Vlamingen het slachtoffer werden 

in hetgeen Albert Westerlinck een « an-
ti-Vlaams-progrom » noemde zijn wij 
niet vergeten. 

Wij weten, wij voelen, dat men in da 
persoon van een dr. August Borms, een 
Leo Vindevogel, een Karel De Feyter, 
een Theo Brouns e.a. Vlaanderen, da 
Vlaamse Beweging heeft willen treffen 
en fusiljeren. 

Van bij de oprichting van de Volks
unie stond de amnestie-eis op ons pro
gramma. Het blijft voor ons een ere
zaak in de mate van het mogelijke de 
schande uit te wissen, de vernedering 
goed te maken, het onrecht te herstel
len en daarom zullen wij steeds aan da 
amnestie-eis vasthouden tot hij zal in
gewilligd zijn. Er is in het verleden van 
deze Staat de Vlamingen te veel on
recht aangedaan, te veel onheil berok
kend opdat wij niet een daad van groot
moedigheid en van verzoening zouden 
mogen verwachten en eisen. 

Indien de Walen obstinaat blijven 
weigeren, moeten wij er voor zorgen da t 
wij zelf de bevoegdheid verweven om 
in Vlaanderen amnestie uit te vaardi
gen. 

De Volksunie zal op dit punt haar 
s tandpunt nooit wijzigen, al hebben wij 
van de amnestie-aktie geen partijpoli
tieke aangelegenheid willen maken en 
de mogelijkheid open gelaten voor een 
algemene Vlaamse aktie voor amnestie. 
Het moet echter gezegd of herhaald da t 
de Volksunie achter de amnestie-eia 
staat. 

onze historische zending 

Wij moeten leven in het bewustzijn 
dat wij een historische zending te ver
vullen hebben. Deze zending bestaat er 
in ons volksbestaan, de Nederlandsa 
kui tuur in een wereld vol onzekerheden 
veilig te stellen nu en voor de toekomst. 
Ten overstaan van de abdikatie van he t 
kernland, Nederland, waar na de schei
ding in de 16e eeuw onze taal en kui
tuur gered werden, komt het thans aan 
Vlaanderen toe de taak over te nemen 
en met zelfvertrouwen onze plaats in de 
rij der volkeren en kuituren te bevesti
gen. 

Om deze zaak te kunnen volbrengen 
moeten wij ons zelf zijn, moeten wij in 
de eerste plaats onze ontvoogdingsstrijd 
tot een goed einde brengen. Wij moeten 
ons definitief bevrijden van de domper 
waaronder ons volksleven haast gestikt 
is. 

De onrust die velen en vooral de jon
ge generatie bevangt ten overstaan van 
een samenleving beheerst door de eko-
nomie, de technokratie, de dode mate
rie, kan slechts overwonnen worden in 
een meer menselijke samenleving, 
waarin de geestelijke en morele waar
den in ere hersteld worden en de mens 
de maat is aller dingen. 

De drang naar meer rechtvaardigheid, 
naar bescherming van de zwakken en 
de verdrukten, overal in de wereld, 
naar respekt voor de menselijke persoon
lijkheid is een edele en eerbiedwaardi
ge uiting van het menselijk geweten. 
Wij moeten er over waken dat deze 
geest in de part i j leeft en onze politiek 
bezielt en richt. Belangrijker dan pro
gramma's is de geest en de wil om te 
handelen in deze geest. 

Wij moeten ons zelf zijn en ook bli j
ven, ook als politieke part i j . 

Het Vlaams-nationalisme heeft zijn 
sterkte als ideologie bewezen. Wij moe
ten aan onze ideologie vasthouden in de 
zekerheid dat wij er het antwoord kun
nen in vinden op alle problemen, ons 
eigen antwoord. Wij moeten op he t 
Vlaanderen van morgen onze stempel 
drukken, wij moeten het gestalte ge
ven. 

Ik roep U allen op om eensgezind de 
strijd voort te zetten. Wij weten dat de 
uitslag: van de volgende verkiezingen 
wellicht van beslissende betekenis zal 
zijn. Wij twijfelen er niet aan dat de 
Volksunie opnieuw een sprong voor
waarts zal maken, om misschien zelfs 
de tweede grootste parti j te worden in 
het Vlaamse land. 

Laat mij deze kongresrede dan beslui
ten met een hartstochtelijke belijdenis 
van t rouw en van geloof : t rouw aan 
het Vlaams-nationalisme, geloof in de 
toekomst van de Volksunie en van ons 
volk. 
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Aanbevolen Huizen 
E.S. ZWEMBADEN 

TUINEN DEMEYERE 
Vijf wegenstraat 13 - tzegem 

Tel. 051/316.23 
Kost minder dan U denkt I 
4.000 tevreden klanten In 

West-Europa. 
Referenties In het ganse land. 

P A P Y R U S 
Boek- en Papierhandel 

Zaakvoerder : Fons Labeau 
de RIbaucourtstraal 7 

(nabij het Sint-Jansplein) 
t Int-Jant-MoIenbeek - Brussel 8 

Telefoon t (02)28.87.09 
( l l -XI I .71) 

Bezoek 
CASTHOF LINDENHOVE 

Koud en warm buffet 
Lauwereys - De Bruyn 
Gezellige vlaamse sfeer. 

wekelijkse rustdag ! woensdag 
Bellestraat 49 - Hekelgem 

Tel. 053/687.40 
( l l -VI -71) 

H. PELEMAN.MARCKX 
Van den Nestiet 16, Antwerpen 

Tel. 39.19.27 
TV . RADIO - ALIE ELEKTRI
SCHE TOESTELLEN - HERSTEL

LINGEN A A N HUIS 
TV PELMAR 61 (cherm 

13.500 fr. I.p.v. 18.950 fr. 
Andera merken grootste korting 

lan. 7 1 

AL AL KEUKENS CLASAL 
Fabrieken te Ramsdonck 

lel . 015/714.47 
Vochtbestand - Vuurvast 

Matige prijs 
Voor West-Vlaander«n • 

DE MEYER Walter 
Bruggestraal 136, Zwevezele 

tel. 051/612.84 
( l -XI I -71) 

« PIET POT » 
Aniwerpen't gezelligste 

Bierkalder 
Grote Pieter Potstraai 4 

(bij Suikerrul) 
Open vanaf 8 uur 's avonds 

Maandag en dinsdag gesloten 
(l-XII-71) 

Bezoek « Casthot 
DE VEERMAN » 

Kaal 26, St.-Amands a.d Settelde 
Tel. 052/332.75 

„ , Mosselen - Paling 
Uitbater Jan Brugmans 

lan. 7 1 

Te Steenokkerzeel 
bezoekt elke Vlaming 
het HEELNEDERLANDSE 

PRAATKAFEE 
D E A P P E L 

Fuérlsonpl. 6 - rechtover kerk 
op een paar 100 m. van 

« Vlaams Konferentle-oord 
de Ham » 

Uitbater Walter DOCKX 
Tel 59.75.86 

Voor een zwembad, voor een 
goede grasmaaier. Firma 
N.V. LODE DE COCK 

Machelse steenweg 1-5 - Hove 
Tel. 55.47.64 - Open zaterd. 6u. 

WEEK-ENDS - GARAGEN 
KETEN 

In prefab, of vast. Inlichtingen : 
VdP, 34, Begijnhofstraat te 

1840 Eppegem - Tel. 015/614.11 

CORTHALS 
Kattestraat 20 - Aalst 

Tel. 053/244.80 
Bekendste koffiehuis 

uit DENDERSTREEK 

Blijft gij 
doof, Vlaming ? 

We vroegen : 
BOYCOT FRANSKILJONS I 
STEUN VLAAMSE FIRMA'S 

1 kg. nettopr. 164 fr. th. best. 
of 2 kg — 1 0 % 295 fr. spoorw. 
of 5 kg — 2 0 % 656 fr. terugb. 

Topkoffie - topvoordelig 
Ook van 150 fr. min % 
1 of 2 kg. kan toch Ieder 

bestellen I 

KOFFIE HAWAII 
Groot-Bijgaarden T. 02/52.60.55 

Industriële 
warmeluchtgeneratoren 

rechtstreekse levering, alsook 
levering door bemiddelling van 

uw Installateur. 
Residentiële 

warmeluchtgeneratoren 
uitsluitend levering langs 

installateur om. 

N.V. LEPLAE R. 
Industriepark - 9990 Maldegem 

Tel. 050/715.29 

Hotel • Restaurant 
CAFE BREUGHEL 

Volpens. 210-230 F - 31 kam. 
de Smet de Naeyerlaan 141 

T. 050/416.37 - 8370 Blankenb. 
Uitbater : Tersl Julien 

MODERNE WOONKULTUUR 
EURO-DOMI 

gordijnstoffen Ploeg, Gardisette 
tapijten Desso - geschenken. 

Kruidtuinlaan 6 - Brussel 
tussen A. Max en E. Jacqmalnl. 

Tel. 18.17.17 

ELECTRA-BREE 
P.V.B.A. 

Boneputstraat 28 - Bree 
Tel. 011/65.188 en 66.477 

MIELE - AEG - LINDE 

GROEP BLANCKAERT 
Internationaal Adviesbureau 

Herentalsebaan 624 
2100 DEURNE 

Verlichtingsgroothandel 
MARC DE VRIESE 

(het betere genre) 
ASSEBROEK - BRUGGE 

200 m. buiten de Kathelijnep. 
Grote baan Brugge-Kortrijk 

40 m. toonvensters - meer dan 
1.000 verschillende verlichtings

elementen - Open van 8u30 
tot 20 uur. 

Bedden- en Matrassenbedrijf 
« RUSTWEL » 

A. Versweyveld - Trollln 
Herentalseb. 122 - 2100 Deurne 

Tel. 21.32.52 
Epeda - Beka - Simmons 

Dodo - Pirelli 
Kindermeubelen 

«TIENER-STUDIO» - T. 21.59.58 
Herentalsebaan 351-353 

2100 DEURNE 

BT W 1 
Voor doorschrijfsistemen, 

boekhoud- en faktureermachines 
één Vlaams organizatlebedrijf: 

Etn MERCURE 
K. Albertplein 12 (Station) 

9160 Hamme - Tel. 052/481.00 

Voor U w verblijf aan ZEE 
de Ideale OPLOSSING bij 

WEST LITTORAL 
Leopold ll-laan 212 

8458 OOSTDUINKERKE 
(100 m. voorbij de zomerkapel) 

Tel. 058/526.29 
— Prospektus op aanvraag — 
Verhuren, verkopen appartemen
ten, huizen, zomerverblijven... 

p.v.b.a. FRiCAHM 
André Hermanslaan 23 

2100 DEURNE 
Tel. 03/24.00.90 

Groot-keuken materiaal - was
salons - autowasinrichtingen, 

diepvries... 

IN 'T BOERKE 
Hoogstraat 41 - Antwerpen 

Vakkleding naar maat 
Sinds 1912 Tel. 03/32.08.12 

Bij een bezoek aan 
Overmere-Donk, vergeet niet 

« DE CARLTON » 
bij Rik De Meester 

een aangename Vlaamse 
ontspanning I 

HOTEL - RESTAURANT 
Rotisserie - Wijnbar • Taveerne 

DE KALVAAR p.v.b.a. 
Steenweg op Oudenaarde 45 

9499 VOORDE (Ninove) 
gesloten van 16 tot 31 aug. 1971 

HUIZE BREUGHEL 
Rusthuis voor bejaarde dames 
Direktie : Mevrouw De Graef 
Generaal Van Merlenstraat 31 

Berchem 
Waterlostraat 1 - Berchem 

Tel. 30.09.89 

STANDING 
2 X kopen 1 x betalen 

(5.000 in stock) 
Voorbeeld : Kostuum kopen, 

EEN GRATIS 
Dendermondse steenweg 276 

AALST 

JAN BROUNS 
BEGRAFENISSEN 

Lakborslel 139 - 2100 Deurne 
Tel. 24.23.72 

LUSTRERIE D'HAENENS 
Predlkherenstr. 24 - 8000 Brugge 

Tel. 050/30.707 (3 lijnen) 

LIERSE VLOERHANDEL 
Lisperstraat 49 - Lier 

Tel. 70.14.71 
VLOEREN - OPEN HAARDEN 

TAPIJT 

OPTIEK - HORLOGERIE 
H. MORAEL 
Statiestraat 122 

Berchem - Tel. 39.32.57 

BANKETBAKKERIJ 
Jozef en Rita 

NEUKERMANS-BLOM 
Ballelstraat 9 - 1780 Teralfene 

Fijn gebak - Suikerwaren 
IJstaarten 

Wekelijkse rustdag : dinsdag. 

Scheldedomein 
S C A L D I A N A 

RUPELMONDE 
Tel. (03)75.14.66 

Vlamingen, 
vraag GRATIS ADVIES 

voor uw hypotheek
leningen ( I e en 2e r.) 

en uw bouwgrondkredieten 
aan de 

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNITAS n.v. 
Kortrijkse Steenweg 304 

9000 GENT - Tel. 09/22.88.33 
van 9 tot 18 u. ('s zat. geslot.) 

Agenten en makelaars 
neem kontakt met ons I 

V L A A M S E Z I E K E N K A S 
1951 - 1971 20 

Ziekteverzekering voor 

lAAR DIENSTBETOON 

Dagvergoeding 

ARBEIDERS 
BEDIENDEN 
ZELFSTANDIGEN 

ZELFSTANDIGEN 
LOONTREKKENDEN 

HOUTWORM ? 
Behandeling van dakwerken 

legen alle houtinsekten, 
rWINTIG JAAR WAARBORG 
Dokumentatie op aanvraag. 

Gratis en vrijblijvend bestek 
in gans Benelux 

P.V.B.A. INDUSTRADE 
Vanderzijpestraat 12 

Wemmei 1810 - T. 02/79.20.00 

Vraag nog heden Inlichtingen bij uw plaatselijke afgevaardigde. 
Geen moeilijkheden bij overschakeling van een ander ziekenfonds. 
Bestendige sekretariaten : 

Kipdorp, 40 - 2000 Antwerpen - Tel. 03/32.73.05 (2 1.) 
Brabant : E. Jacqmainlaan 124 - 1000 Brussel 
Tel. 02/19.08.64 
Limburg : Zuivelstraat 9 - Hasselt - Tel. 011/220.57 

V.Z. s SYMBOOL van VERTROUWEN + ZEKERHEID + DIENSTBETOON 

Brouwerij 
MOORTCAT 

BREENDONK 
Tel. (03)78.71.21 
voor AL Uw bieren 

en Limonades 

Bijhuizen : Cogels Osylel 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

Tel. (03)36.10.11 
Gent 

Groepen 

en 

maafschappijen 

allerhande I I I 

Speciaal 

voor U 

bedacht 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

kan U op ieder ogenblik van de dag van het jaar 
middag- en avondnnalen aanbieden. 

I N T E R E S S A N T 
Avondmaal op vrijdag, zaterdag of zondagavond, 

in een gezellige sfeer. 
Nadien krijgt U gratis gedurende 5 uur, 

een der beste Oberbayern-orkesten 
Middag- en avondmaal In groep : gezellig, f i jn, goed en goedkoop. 
De grote specialiteiten zijn : Ochsenschwanzsuppe • Hongaarse goe-
lasj - Eisbein mit Sauerkraut - Kip aan het spit - Krachtvleesschotel 

beter dan in Duitsland. 
LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel. 016/286.72 . 1.500 plaatsen. 
ANTWERPEN : Groenpl. 33. T. 03/31.20.37 - mooiste zaal van de stad. 
LEUVEN (Blerkelder) : Oude Markt 11 . Tel. 016/268.69 - mooiste 

kelder van Europa. 
BRUSSEL : Nieuwbrugstraat 28. Tel. 02/18.74.89 • mooiste van Brussel 
AALST (Klaroen) j Autoweg. Tel. 053/228.53 - 1.000 plaatsen. 
HULSTE (Kortrijk) : Brugsesteenw. 1 . Tel. 056/715.36 - 2.400 plaatsen 
KONTICH : Mechelsesteenweg - 2.400 plaatsen. - Tel. 03/53.09.32 
TORHOUT : Stwg Torhout-LIchtervelde - 2.000 pi. - Tel. 051/72.822 
DRONGEN : Autoweg Brussel-Oostende • Tel. 09/26.74.32 
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat : Tel. 011/736.30 

ONZE SCHOOL ? 

ERASMUS 
NATUURLIJK I 

Pluralistisch, volksnationaal onderwijs ! 
Talen - boekhouding - steno - daktylo - sekretariaat 
journalistiek - etalage - verkoop - hostessen - mannequins 

wegkode - rijlessen (door de Staat erkend) 
Lange Ridderstraat 36 - 2800 MECHELEN Tel. (015)173.68 
Bondgenotenlaan 84 - 3000 LEUVEN Tel. (016)224.85 
Priester Daensplein 2 - 9300 AALST Tel. (053)284.55 
Gulden Vlieslaan 26 - 8000 BRUGGE Tel. (050)372.75 
Thonissenlaan 23 - 3500 HASSELT Tel. (011)237.12 
Sint Jorisstraat 33 - 8500 KORTRIJK Tel. (056)159.18 

KOELTOGEN 
KOELKAMERS 
DIEPVRIEZERS 

BflOlfJ 
SOVERi; 

CIEPVRIESTUNNEUS 
KAMIONKOELING 
V/INKELlNRlCHTINfiEN 

o.o. VOOR SUPERMARKTEN, INDUSTRIE EN VOEDINGSNIJVERHEID 

ETN JEURISSEN PVBA DeWinterstraat24 
Borgerhout/Antwerpen Tel.: (03) 36.11.35-36.59.31 

WALTER ROLAND 
Gediplomeerd opticien, 

erkend door alle ziekenfondsen 
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN 

(Let op het huisnummer I) 
Telefoon 35.86.62 

ALLE GLAZEN ALLE MONTUREN 
Voor lezers van dit blad : 1 0 % korting 

ZELF UITPERSTE ! 

Sinaasappelsap 

Pompelmoessap 

Citroensap 

Mandarijntjessap 

Ananassap 

Tomatensap 

100% ZUIVER en NATUURLIJK 

Alleeninvoerder voor België 
en Luxemburg : 

C E V O p.v.b.a. 
Verzoeningstraat 16 

^200 BORGERHOUT • Antwerpen 
Tel. (03)36.20.41 
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spiegel 
De perskommentaren waren 

aanvankehik aarzelender dan 
andere jaren Wellicht een be
wijs dat het Volksuniekongres 
met zo slecht was Klemtoon 
werd wel vooial gelegd op het 
zogenaamde verbreken van de 
solidariteit met Wallonië dooi 
het zelibeslissmgsrecht dat de 
VU opeist op sociaal gebied En 
daar ontbrak het wel aan de 
objektiviteit om te zeggen wat 
precies door de sprekers op het 
kongres duidelijk weid voorop 
gesteld « Solidariteit » maar 
niet s t iuktureel verplicht en 
niet zonder tegenprestaties op 
andere vlakken zoals het nu is 
in het eenncht ingsuni tansme 

de standaard 

We zeggen het goede nu ook 
Na de « Libre » het i uimste ver 
slag en de eeiste kommentaar 
Het blad onderstreept het frisse 
dat tot uitmg kwam op ons kon
gres en ook dat de deur weid 
opengegooid naai een verdere 
autonomie dan tot hiertoe 
meestal werd gedacht, laat 
staan geformuleerd 

« Het kongres van de Volks
unie zal m politieke kringen 
niet onbesproken vooibijgaan 
De traditionele partyen werden 
hardhandig aangepakt Eyskens 
werd niet gespaard De Walen 
zullen hoos zeggen dat de VU 
de nationale solidariteit op
geeft Een verwijt zal het kon
gres niet oplopen dat van aka-
demisme Er werd klare taal 
gesproken De referaten bevat
ten heelwat deskundige zake
lijke informatie De VU begint 
over geschoolde kaders te be
schikken, die niet gehinderd 
worden door enig vooruitzicht 
op regeringsparticipatie Zij 
kunnen een programma opstel
len dat geen rekening dient te 
houden met kompromissen en 
partners En evenmin met de 
pressie van gevestigde belan 
gengroepen Alleen reeds om 
die reden zijn de VU opvattin
gen inzake de sociale zekerheid 
een aandachtig onderzoek 
waard 

» Het belangrijkste kenmerk 
van het kongres ts de radikale 
kritiek op de unitaire verdeling 
van de Belgische rijksmkom-
sten op sociaal en ekonomisch 
vlak Centraal stond de eis in
zake een afzonderlijk Vlaams 
sociaal beleid Daarbij werd 
ook vei wezen naar « een zelf
standig Vlaanderen » Het zal 
opnieuw de vraag doen rijzen 
naar de juiste betekenis van het 
VU-federalisme In hoeverre 
speelt de nationale solidariteit 
nog voor deze partii > De VU 
wil gewestelijke autonomie met 
politieke grenzen » 

het belang van 
l imburg 

De Limburgse krant vmdt 
onze sociale visie nog te em
bryonaal W I J wensen hen een 
even embryonaal flammgantis-
me dan zouden ze al heel ver 
staan en betrouwbaar worden 
op Vlaams gebied 

« De federalistische tendens-
poliltek doorzetten op sociaal 
vlak IS naar on^e mening een 
gevaarlijke ondernem.ing Men 
riskeeit daardooi de nationale 
sohdauteit te doorbreken die 
zo doorslaggeiiend is in de op
bouw van een beter sociaal be
leid Een efficient sociaal-eco
nomisch systeem vraagt overi
gens een nationale — strak Eu
ropese — visie 

» Het congres van de Volks
unie heeft aan het licht ge
bracht dat de taaiextremisten 
zoeken naar een grotere maat
schappelijke beti okkenheid 
Maai het sociaal engagement 
zit nog in een embiyologisch 
stadium De VU is nog op zoek 
naar de polsslag van de diverse 
sociale geledingen » 

la l ibre be ig ique 

De Volksunie breidt haar in
teressegebieden sterk uit Ge
vaarlijk sterk want haar nieuw 
stokpaardje wordt volgens de 
« Libie » aan te tonen op welke 
terreinen en voor welke reus
achtige sommen de francofonen 
met het Vlaamse geld gaan lo
pen via het unitaire spelletje 

« De denkers van de partij 
hebben er zich om bekommerd 
aan het taal- en gemeenschaps
pakket aan de traditionele fe
deralistische stellingen dossiers 
toe te voegen, die de belangstel
ling kunnen opwekken van de 
Vlaamse intelligentsia en de 
jongeren Van dan af werden 
ernstige studies gewijd (dat 
moet men toegeven) aan de 
problem,en van het leefmidden 
het pluralisme en het gemeen
tebeleid Deze keer werd de so
ciale politiek van de regering 
doorgelicht Sterke woorden 
werden gericht tegen het mono
polie van de sindikaten en het 
verkwistende pseudo-pluralis 
me van de sociale zekerheid om 
te eindigen met het besluit dat 
10 milTard Vlaamse sociale bt^-
diagen in 1971 naar Wallonië 
zullen verschuiven Dat houdt 
volgens de Volksunie niet op 
btj de sociale politiek Dit ver
toont zich eveneens op het vlak 
van de expansiegelden Het 
staat vast dat de Volksunie 
hiervan zijn volgend strijdros 
gaat maken en dat het dossier 
snel riskeert vergiftigd te wor
den De reakties van de Waalse 
Ekonomische Raad laten reeds 
geen twijfel bestaan op dit 
vlak » 

het volk 

Jef Claes bleek m zijn krant 
gematigd m ziin kritiek Vond 
wel dat de Volksunie wat te 
veel pluimen op haar hoed 
steekt Het is dan toch volgens 
hem al een demokratische hoed 
en met de fascistische kepi, die 
men ons graag opzet 

« Dat de Volksunie met alleen 
bekommerd is om taalkwesties 
maar oog heeft voor al de no
den van het volk, kan ons enkel 
verheugen Maar het klinkt 
toch nogal verwaand wanneer 
men de heer Van der Eist hoort 
zeggen « Wij zijn de eersten 
geweest om de actie in te zet
ten voor werk in eigen streek, 
voor een actieve industrialisa
tie- en welvaartspolitiek Wij 
zijn de baanbrekers geweest en 
de anderen zijn gevolgd » Zou 
de onverpoosde werking van de 
vakbonden voor loonsverhoging 
en sociale voordelen met meer 
hebben bijgediagen tot de wel
vaart van ons volk dan alle vro
me wensen van de Volksunie ' 

» De VU affn meerde zich als 
Vlaams-nationalistische pa? tij 
maar tegelijkertijd hechtte zij 
eraan haar democratische 
staatsopvatting te onderstrepen 
De voorzitter legde een opval
lend positieve veiklaiing af ten 
aanzien van de parlementaire 
instellingen « 'Wtj zullen niet 
meedoen, zei hij aan de onder
mijning van de parlementaire 
democratie en wij betreuren 
dat in Vlaanderen als een erfe
nis van het verleden, soms een 
al te negatieve ingesteldheid 
waai te nemen is ten opzichte 
van de democratische instellin
gen » 

gazet van an twerpen 

Zag meer naar de onmiddel
lijke politieke vraagstukken die 
te wachten liggen en vet heugt 
zich dat de Volksunie het uit
hollen van de kultuurautonomie 
dooi de PVV wil beletten dooi 
een positieve houding in het 
parlement 

« De liberalen hebben al la
ten verstaan dat zij wel willen 
helpen, mits er aan de kultuur
autonomie een « pakt » woidt 
gekoppeld bedoeld om de ideo
logische minderheden te be-
stheimen Hun prijs voor mede
werking is de garantie dat er 
steeds voldoende liberalen zul
len worden benoem.d en dat de 
liberale verenigingen genoeg 
toelagen zullen krijgen 

» De regering kan echter ook 
andere geallieerden kiijqen 
Het kongres van de Volksunie 
was terzake duidelijk Deze par
tij wil meewerken en stelt in 
feite maar eén voorwaarde nl 
geen afstand moeten doen van 
haar federalistisch programma 
Dit IS eigenlijk geen konditie 
want geen enkele partij heeft 
tot nu toe haar programma 
moeten afzweren » 

het vr i je waasland 

De bigboss van ons kongres 
Maurits Coppieters, kieeg dezer 
dagen in de kranten lofwoorden 
van Godfried Bomans 7odat dit 
Waaslandse weekblad de Ne
derlandse Vlammgen-vriend 
hierover nog eens nader gmg 
ondervragen 

Het klonk bepaald deugd
doend aan ons Volksuniehart 

« Als enige Waaslander op de 
pei skonferentie waren we na
tuurlijk fier dergelijke lof te 
mogen horen over een streekge
noot 

» Nadien gingen we hierover 
even doorpraten met Bomans 
« Maurits Coppieters wjis voor 
mij een ontdekking van jeugdig 
en fris idealisme Nergens m 
ons gesprek kon ik enige elek-
torale poze hespeuren Dit was 
des te treffender daar ik bij de 
meeste anderen een kenmer
kend evazief antwoorden heb 
vastgesteld Men wil hier hlyjk-
baar liever niet tot de kern van 
de problemen doordringen Al
les moet gezellig hliwen Maar 
als je de moed hebt door te re
deneren wordt het vaak min
der gezellig De meeste Vlaam
se prominenten zijn meesters m 
het vaag ontwijkend beant
woorden van mneilnke vragen 
Met Coppietei s kon i/c rustig tot 
de kern der Vlaamse problema
tiek doordiingen Zijn antwoor
den waien raak ' Hij sprak met 
jeugdige bezieling ovei de zaak 
die hij verdedigt en waarvan 
hij houdt Als onbedorven poli
ticus kan ik Coppieters rustig 
een fenomeen noemen Dit is 
dan ook de reden waarom ik 
van al de prominenten waar
mee ik heb gesproken, mi] tot 
hem het meest aangetrokken 
voel in Vlaanderen » 

't pal l ieterke 

Ons aller Pall ieterke — dat 
de Volksunie niet spaart en niet 
aar/el t VU-prommenten over 
de hekel te halen als het daar
toe aanleiding en reden meent 
te hebben — legt m zijn com
mentaar vooral de nadruk op 
wat de Volksunie precies zo 
scheip van de kleurpartijen on
derscheidt 

« Wat de Volksunie echter on
derscheidt van de anderen ligt 
in de bron, m de inspiratie en 
om een geleerd woord te ge
bruiken m de finaliteit Het 
volk het Vlaamse volk, is het 
hegm en het einde Nu en al
tijd Laat het dan waar zijn dat 
de gevoelsmoties van destijds 
m een moderne motivering 
voorzien van cijfers en statis
tiek, moeten worden gestoken 
wat blijft, IS de zekerheid dat 
alleen het nationalisme niet al
leen geestelijk maar ook stoffe
lijk bevrijdend kan werken 
Nooit werd dat meer op een 
Volksuniekongres beklemtoond 
dan vorig weekeinde Ik wil 
met sjagnjnig zijn, maar dege
nen die ervan droomden de 
Volkunie af te scheiden vun 
haar volkse wortels en te lich
ten uit haar nationalistische 
hengsels moeten wel ingezien 
hebben dat hun partij nooit 
haai eigen personaliteit kan be
houden en meteen haar reden 
van bestaan indien ze met m 
alle politieke opties ook die in 
verband met sociale zekerheid 
gehandicaptenzorg, bescher
ming van het leefmilieu, enz 
het « Vlaanderen eerst » hul
digt De geweldige ovaties 
waai mee de nationalistische ge
loofsbelijdenis van Fians Van 
dei Eist telkens werd onderbro
ken zullen misschien m de oien 
van enkelen als een verwijt 
hebben geklonken Vooi mij 
gold ze als het zoveelste betot7'; 
dat de overgrote meerderheid 
van de VU-militanten en leden 
beseft dat ons meer-mens-zijn 
ons heter-mens-zijn pas ten vol

le mogelijk is, wanneer we onze 
eigen (desnoods federale) staat 
kunnen uitleven 

» Wie zaterdag en zondag naar 
de tussenkomsten luisterde 
moest wel tot het besluit komen 
dat de Vlaamse gedachte op 
een sterke motivering steunt eu 
dat met alleen het gevoelen 
maar ook de rede en de cijfers, 
voor oud en jong, een veranU 
woording leveren voor een 
Vlaams-nationalisme dat onver
minderd aktueel blijft 

yiHet was een goed kongres'». 

wai ter luyterv. 

gemeente ekeren 

BIJ het gemeentebestuur 
van EKEREN zijn plaatsen 
van ongeschoold werkman 
te begeven en wordt tevens 
overgegaan tot samenstel
ling van een werfreserve 

Toepassing van de voor
keurrechten 

Inlichtingen en gewijzig
de voorwaarden (geen rijbe
wijs categorie C meei) te 
bekomen op de gemeentese
cretarie 

Aanvragen met de nodige 
bewijsstukken te r ichten 
aan de heer burgemeester 
der gemeente EKEREN voor 
30 juni 1971 

"DE KWADE JAREN" 
Enige art ikelreeksen van E de 
V uit het dossier van t Pall ie
terke, werden door Ar thu r de 
Bruyne bewerkt voor publ ikat ie 
in boekvorm 

In |ul i 1971 verschi jnt aldus het 
eerste deel van « De kwade 
jaren » dat bevat Oost f ron-
ters - V indevogel - Robert Poo-
let en Leopold l i l Jose Streel 

- Spaak 

Het tweede deel van « De kwa 
de jaren », dat in het najaar 
verschi jnt bevat Gewe ld te
gen Leopold III - Romse» - Ko
lonel Van Coppenol le - Oe lwai -
de - Maarschalk Retain 
Schuind 

Elk deel telt 320 biz en is enkel 
ingebonden te bekomen De 
prijs bedraagt 275 fr per deel 
Wie intekent door middel van 
deze aankondigmg b e t a a l t 
slechts 250 F per deel Bij uv/ 
boekhandel geniet U dezel fde 
voorw/aarde 
Te zenden naar 

Ui tgever i j DE ROERDOIvIP 
Vandereydt l 46 - Brecht 2160 

LEEUWENVLAGGEN 

in aiie maten - BTW mbegr 
150 X 150 nylon 525 f r . 
200 X 200 wo l 975 f r . 
alles voor v laggen wimpels , 

kentekens, b i jhor igheden, 

PAUL SUYS - Moienvest 50 

Herentais - Tel (014)21 207 

DORTMUNDER THIER BRAUHOF 

koopt, huurt en bouwt verder 

Echtgenoten medewerkers gevraagd, M A N of VROUW 

op de hoogte van de keuken 

Inlichtingen : FIRMA ABTS 
Tiense steenweg 128, KORBEEK-LO - Tel. 016/463.11 

RIJWIELEN 
KINDERWAGENS 

ROLLEND SPEELGOED 

St-Jakobsmarkt 97 
AJvlTWERPEN 

Uitbaf-er : 
HrLLECEER ROGER 
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bewegi 
anf-werpen 
ANTWERPEN (arr.) 
PROPAGANDA 
EN ORGANISATIE 

Donderdag 17 juni te 20u30, 
arr. vergadering van de afde-
lings-verantwoordelijken voor 
propaganda en organisatie. Se-
kretariaat Antwerpen - Stad, 
Wetstraat 12 te Antwerpen. 
PLAN-71 

Onze « familiale arr. Tombo
la » verloopt suksesrijk. Stuur 
uw formuliertje en besteUings-
strookje terug aan het arr. se-
kretariaat, Ljersesteenweg 197 
te Mortsel. 
ARRONDIS. RAAD 

De a.s. arrondissementsraad 
op vrijdag 18 juni '71 te 20.30 u. 
in lokaal « Nieuwe Camot » -
Carnotstraat, 60 te Antwerpen. 

ANTWERPEN (Stad) 
LEDENSLAG 

Wacht thuis de propagandis
ten niet af. Bel naar het sekre-
tariaat 36.84.65 of loop even 
langs : Wetstraat 12, Antwer
pen. 

BALEN-OLMEN 
BAL 
~ Voor de eerste maal houden 

wij een bal in Olmen, en wel 
op zaterdag 12 juni in zaal «De 
Zwaan», Markt te Olmen, om 
20u30. 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Senator Wim Jorissen houdt 
zitdag in ons lokaal Café Coif
feur, Kerkstraat te Balen op 
maandag 14 juni om 20 u. 

BERCHEM 
COO-LEDEN 

Werden verkozen als COO-
leden : Robert Geukens, Frede-
rik de Merodestraat 19, tel. 
39.18.27 ; Vital Peeters, Apollo-
straat 47, tel. 21.46.24. 

Plaatsvervangers : Renaat De 
Groot, Frederik de Merode
straat 18, tel. 30.29.23 ; Alfons 
De Pauw, Thaliastraat 82, teJ. 
21.36.87. 
MOTIE SOENS 

Door de VU-mandatarissen 
van Berchem werd een motie 
tot steun aan burgemeester 
Soens voorgelezen. Zowel BSP-
voorzitter J. Van Eynde als 
BSP-senator W. Callewaert 
verklaarden zich met het prin
cipe « voertaal = streektaal » 
akkoord. Ook de mandataris
sen van de andere partijen had
den tegen het principe « in se » 
geen bezwaar. Wij kunnen ons 
over deze eensgezindheid 
slechts verheugen. 
WENSEN 

Aan ons bestuurslid Renaat 
Van Beeck, echtgenoot van VU-
gemeenteraadslid mevr. Paula 
Van Beeck-Verlinden, wensen 
wij een spoedig herstel. 

BOOM 
IJZERBEDEVAART 

Zondag 4 juli per autocar 
naar Diksmuide. Inschrijvingen 
(130 fr.) bij Ludo Van den 

Nieuwenhof, Antwerpsestraat 
442 en Frans Laurens, Van 
Dyckstraat 12 (tel. 782090). 
GEMEENTERAAD 

Genoteerd op de gemeente
raad : 

Het gemeentebestuur « be
looft » intensief te werken aan 
het grondbeleid om het bou
wen te bevorderen. Hopelijk 
denkt men ook aan groene zo
nes en speelterreinen. 

Een geboortepremie acht men 
totaal overbodig. 

De riolering voor de Nielse-
straat is stuk onder de spoor
weg van een nijverheidsinstel-
ling. De herstelling zal pas ge
beuren tijdens de verlofperiode 
van dit bedrijf. Intussen blijft 
het water in de kelders van de 
huizen. 

BRASSCHAAT 
VERKIEZINGSFONDS 

Met « grote dank » aanvaar
den wij elke steunbijdrage, te 
storten aan de Kredietbank -
Brasschaat voor rekening - nr. 
1946 - Volksunie - Brasschaat. 
Mede met uw hulp willen wij 
een daverende verkiezingsuit
slag behalen. Dank bij voorbaat 
voor uw steun. Direkt kontakt-
adres : Bert Roose, Veldstraat, 
134, Brasschaat - Tel. 03/51 77.57. 
IJZERBEDEVAART 

Vujo-Brasschaat organiseert 
de verplaatsing naar Diksmui
de. Deelnemingsprijs 100 fr. 
Plaatsbespreking voor 20 juni 
a.s. Inlichtingen bij secretaris 
Hugo Meeus. Heislagsebaan 
30a ; Stan Van Looveren, de 
Burletheide 36, tel. 63.15.48 ; 
Wim Vereecken, Miksebaan 11, 
tel. 51.66.43 ; Jan Fret, Hoge 
Akker 45, tel. 51.77.34 en Jos 
Vroemans, Jacobuslei 56, tel. 
64.49.29. 

BBOECHEM 
IJZERBEDEVAART 
4 JULI 1971 

De Volksunie roept a'le leden 
en sympatisanten op om talrijk 
deel te nemen aan de eerstvol
gende bedevaart. Tijdig in
schrijven (125 fr.) 

EDEGEM 
ONS GEMEENSCHAPSCEN
TRUM GROEIT 

De financiële mobilisatie ver
loopt suksesrijk. Het resultaat 
wordt meer dan bevredigend. 
Ondertussen zijn de oprui-
mingswerken in het lokaal be
ëindigd, zodat nu de verande-
ringswerken aangevat worden. 
Het plan voor de binneninrich
ting werd opgemaakt door 
woonarchitekt Bryon, waarvoor 
wij hem danken. 

Dringend gevraagd : metsers, 
timmerlui, stukadoors, loodgie
ters en vooral veel handlan
gers. 
WENSEN 

Wij wensen een spoedig en 
volledig herstel toe aan vriend 
Welvaert. 
GEMEENTERAAD 

Op de zitting van 25 mei werd 
de erbarmelijke toestand van 
heel wat straten aangeklaagd 
door R. Dekeyser en L. Van 
Huffelen. Er werd gewezen op 

de rattenplaag achter Cova en 
op het sluikstorten. 

Zeer scherp was R. Dekeyser 
n.a.v. het voorstel tot herpro
filering van de Ter Borchtlaan, 
hij eiste de naleving van de ak
koorden tussen GB en gemeen
tebestuur, waarin vermeld 
staat dat GB alleen een inrit 
mag hebben aan de Drie Eiken
straat. Van de Kerkhof ant
woordde lakoniek : « Dat wei
ger ik in overweging te ne
men ». 

Nadien ondervroegen onze 
raadsleden schepen Bonjean 
over de 11 juli-viering. 

HERENTHOUT 
11 JULI 
VLAGINHULDIGING 
Dit jaar krijgt 11 juli voor de 
VU Herenthout een bijzondere 
betekenis : op die dag huldigt 
zij haar nieuw vaandel in. 
_ Om 11 u 30 herdenken wij 

tijdens de eucharistieviering 
onze afgestorven leden. 

Om 14 u 30 overhandigt in 
« De Nieuwe Kroon » volksver
tegenwoordiger Jo Belmans het 
nieuwe vaandel. Daarna op
tocht met de VU Fanfare Kem-
penland. Tot slot een gezellig 
samenzijn. 
IJZERBEDEVAART 

Inschrijven in ons lokaal of 
bij een der bestuursleden voor 
24 juni e.k. 

HOBOKEN 
IJZERBEDEVAART 

Inschrijvingen (140 fr.) bij 
Jos Van den Nieuwenhof, St. 
Bernardse steenweg 793, tel. 
27.28.48 of bij alle bestuursle
den. Vertrek om 7 uur aan het 
politiebureau. 

HOVE 
DE SPOOR ERIN ! 

De guldensporenviering gaat 
door op vrijdag 26 juni. 
BEVLAGGING 

Indien u nog « vlaggeloos » 
bent, klamp dan vlug een be
stuurslid aan. Hij bezorgt u 
een leeuw naar maat en keuze. 
DIKSMUIDE 

Belangstellenden gelieven 
kontakt te nemen met Miei uit 
de « Reinaert », Mortselsesteen-
weg 21, tel. 55.39.21. 

KONTICH 
IJZERBEDEVAART 

Per autocar naar de Ijzerbe
devaart. Inschrijving 100 frs : 
lokaal Alcazar, Ujrttendaele 
( VOS ) Mechelse Steenweg 
160 en Embrechts ( Vaamse 
Kring ) Konijnenveld 41, 

MERKSEM 
KOEN 

Aan onze vrienden Jan Jans
sen en Maria Cré onze oprech
te gelukwensen, nu hun zoon 
Eric een broertje heeft gekre
gen. 
SPORTHERDINKING 
OP 24 JUNI 

Kaarten voor deze Klein-
kunstavond te bekomen in 
Tijl, of bij Karel Van Bockel, 
St. Lutgardisstraat 56, tel 
45.57.77. 
IJZERBEDEVAART 

Tijdig inschrijven voor de 
a u t o c a r . Per deelnemer 
onder de 18 jaar : 100 fr ; 
volwassenen 145 fr. Inschrij
ven in Tijl of bij K. Van Boc
kel. 

MORTSEL 

IJZERBEDEVAART 
Zoals steeds ondernemen wij 

een « volle dagsreis » o.l.v. het 
« Gewestelijk Ijzerbedevaart-
Komitee-Mortsel » met stipt 
vertrek der auto-cars te 6 uiu* 
aan het oud-gemeentehuis te 
Mortsel. Deelname 160 fr voor 
een aangename ontspannings-
reis met geleid bezoek aan 
Veurne. Avondmaal aan 90 fr 
( niet verplicht, doch sterk 
aanbevolen ) gezamelijk in 
Gasthof « Drie Koningen » te 
Wulveringem. Inschrijvingen 
tot en met 30 jiuii bij dhr. J. 
Van Weverbergh, Tommeltlaan 
te Mortsel ( tel : 49.69.37 ) of 
bij Wim Claessens Liersesteen-
weg, 197 Mortsel (tel : 55.39.09) 

NIEL SCHELLE 
IJZERBEDEVAART 4 JULI 

De drie VU-afdelingen uit de 
Rupelstreek leggen samen een 
bus in naar Diksmuide : 130 fr 
kinderen jonger dan 14 jaar 65 
fr. 

Inschrijven : Hemiksem-
Schelle : Campo Jozef, Atle-
tiekstraat, 120 ; Delrue Lode, 
Fabiolalaan, 106; Van den Neu-
cker Frans, Laarhofstraat, 152. 
Niel : De Koek Jos, Karl 
Marxstraat, 42 ; De Decker 
Marcel, Schuttershofstraat, 26 ; 
Deheusch Luc, Aug Vermey-
lenstraat, 5 ; VU-sekretariaat. 
Antwerpsestraat, 186. 
Boom : Van Den Nieuwenhof 
Ludo, Antwerpsestraat, 442 ; 
Laurens Frans, Van Dijck-
straat, 12 ; Claes Petrus, Velo-
droomstraat, 27. 
Rumst : Van Buggenhout Gust, 
Doelhaagstraat, 26 ; Wellekens 
Paul, Tuinwijk, 53 ; Lam-
brechts Jan, Veerstraat, 91 ; 
Bruynseels Leonard, Molen
straat, 67 ; De Herdt Frans, 
Em. Vanderveldelaan, 3. 

WIJNEGEM 
DANK 

Afdeling Wijnegem dankt de 
afdelingen Broechem-St. Job-
Wommelgem-Borsbeek -Schilde 
en Ranst voor hun steun aan 't 
bal. 
VLAAMSE 
VRIENDENKRING 

Op 26 juni e.k. in Thier Bau 
Kontich : Vlaamse ontspan
ningsavond met Preud'homme. 
LEEUWENVLAGGEN 

Te verkijgen aan 270 fr op 
het sekretariaat. 
WENSEN 

Het bestuur wenst Wim en 
Magda van harte geluk met 
hun huwelijk. 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

Inlichtingen Turnhoutse baan 
336-338 . 
IJZERBEDEVAART 

Inschrijvingen voor de bus 
met dooreis naar de Panne 95 
fr op sekretariaat. 
GEMEENTERAAD 

Volgende zitting vrijdag 25 
juni. 

WILRUK 
INFORMATIE EN INSPRAAK 

Twee modewoorden die mee 
de geest van de laatste verkie
zingen hebben bepaald. Wat er 
in de praktijk van terecht 
komt, lijkt ons, voor wat de 
traditionele partijen betreft, 

GROEPSREIZEN ALLES INBEGREPEN 
JA ZEKER 

DOCH ENKEL BIJ DE V.T.B. ! 
WAT ALLEEN 
DE V.T.B.-CROEPSREIZEN 
U KUNNEN WAARBORGEN ! 

• een reis in selekt vlaams gezelschap ; 

• steeds bevoegde vlaamse reisleiding ; 

• de luchfhaventaksen, zowel in binnen-
buitenland, inbegrepen ; 

ais 

een bagage-, reisongevallen- en reisziekte
verzekering inbegrepen ; 

een annulatiefonds. 

ZEER BELANGRIJK ! 
Als lid van de V.T.B, of de V.A.B, kunt U de reis, waarvoor U reeds een 
voorschot hebt betaald, afzeggen zonder kosten tot twee weken voor 
het vertrek. Dus ook weer een van de vele voordelen, aan het lidmaat
schap verbonden. Het voorschot wordt U onmiddellijk terugbetaald na 
schriftelijke afzegging van de reis. 
Bij afzegging binnen de 2 weken vóór het vertrek worden uitsluitend 
onze kosten in rekening gebracht. Voor gevallen van heirkracht (ernsti
ge ziekte, overlijden van een nauwverwant familielid, enz.) kunt U van 
het speciale V.T.B.-annulatiefonds genieten, mits voorlegging van de 
nodige bewijsstukken. 
EEN GROEPSREIS ALS PRIVEREIS ? 
Ook dat kan I Bij deelneming aan groepsreizen met vaste verblijfplaats 
(regelmatige trein- en vliegtuigreizen) zijt U aan geen enkel program
ma gebonden. Maar steeds is onze reisleider daar om U, indien nodig, 
met raad en daad bij te staan. En U- geniet van het voordelig groeps-
tarief ! 

V.T.B. - Sint-Jakobsmarkt 45-47 - 2000 Antvt^erpen Tel. (03)31.09.95 

eerder pover. Behalve enke
le voorlichtingsvergaderingen, 
heeft het gemeentebestuur nu 
ook een ( voorlopig ongevaar
lijk ) inlichtingenblad uitgege
ven. Het heeft weinig met in
formatie en zeker niets met in
spraak te maken. Wii wachten 
echter nog even om ons definir 
tief uit te spreken... 

zoekertjes 

WENST U EEN BLIJVENDE 
BIJVERDIENSTE 

MET STANDING ? 
Bestel koffie voor familie, vrien
den, kennissen, alsook voor per
soonlijk gebruik, aan groothan-
delsprijs. Minimum afname 4,5 
kg. Hoge verdienste. Tombola 
met 100.000 F prijzen. - Geen 
B.T.W.-problemen. Geen kapi
taal nodig. Gratis stalen. Schr. 

Koffiebranderii RIMBO 
Heikant 51 - 9140 ZELE 

Tel. (052)445.03 

Dame zoekt ver tegenwoord ig ing , 
gérance of kantoorbetrekking. Vas
te wedde en soc. wet ten. R 91 

Te koop 1 elektr. motor CEB, 1 PK, 
asychroon, 1.500 toeren. 1 Cop i -
matic Hel iopr int , 221 V., 370 .W. -
4 schi lderi jen (stadsgezichten). 
Z. w M. Oma, Van Meenenpl 15, 
Brussel-St-Glll is. R 90 

Demonstratrices 
Inlichtingen : 
Erembodegem. 

en 
Frans 

Tel. 

demonstrators. 
-Jos Verdoodt, 

053.26826 
R 94 

Handelsafgevaardigde moet grafisch 
geschoold zi jn. Inl ichtingen : Frans-
Jos Verdoodt, Erembodegem. Tel : 
053.26826 R 95 

Gevraagd : jobs voor studenten; 
z i jn v r i j van 1 ju l i tot einde augus
tus; l iefst in Brussel, Gent of Bel
gische kust. Inl ichtingen : Frans-Jos 
Verdoodt , Erembodegem. Tel : 
053.26826 R 96 

Gratis dienstbetoon aan alle echte 
V lamingen, die zich w i l l en of moe
ten vestigen in of rond Brussel bv. 
voor hun werkgelegenheid : hetzi j 
voor huren of kopen van een huis, 
appartement, v i l la , fermette, f la t of 
bouwgrond . Inl . te l . 22.95.15 R 97 

BIJVERDIENSTE 
voor heren en dames die over 
enkele uren vr i je t i jd per week 
beschikken. Verd ien gemakke
l i jk 5.000 fr . per maand door 
marktonderzoek. Schrijf heden 
nog naar bureel b lad onder 
nr R 93 

Licentiaat pol i t ieke en sociale zoekt 
passende betrekk ing liefst in Bra
bant. 
Contact via senator M. van Haegen-
doren, Gu ido Gezellelaan 63 — 
3030 HEVERLEE ( te l . : 016/245.45) 

R 99 

Techn. ingenieur sterkstroom - v o l 
daan aan dienstpl icht - zoekt pas
sende betrekk ing. Schrijven o f te le
foneren : senator W: Jorissen, 
Louisastr. 31 Mechelen. Tel. (015) 
43596 R 100 

Appar tement te huur in v i l la te 
Duinbergen, ju l i , aug. en sept. 
max. 5 personen. - Tel. (050)517.05 

R 98 

Kernredaktie 
T. van Overstraeten (eind-
red.) , P. Martens (hoofdrad.), 
R. Corty (red. sekr.), M. van 
Liedekerke. 
Redaktie en publiciteit : 
Sylvain Dupuislaan 110 
1070 Brussel 
Tel. 02/23.11.98 

Administratie en beheer : 
Voldersstr. 7 1 , Brussel 1000 
Tel. 02/12.51.60 

Alle klachten voor niet ont
vangen van blad op dit adres. 
Jaarabonnement : 300 fr. 
Halfjaarlijks 170 fr. 
Driemaandelijks 95 fr. 
Steunabonnem. (min.) 500 fr. 
Losse nummeri : 8 fr. 
Allo stortingen voor het blad 
op prk. 1711.39 van « W I J » , 
Voldersstr. 71 , 1000 Brussel. 

Verantw. uitgever Mr F. Van
der Eist, Beizegemstraat 20 

Brussel 1120 
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BRUSSEL (Arr.) 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Deze vergadering, voorzien 
zaterdag, 19 juni, kan niet door
gaan op deze datum — dag van 
de streekpers ! Zij vindt plaats 
vandaag, zaterdag, 12 juni om 
10 uur in « Waltra », Arduin-
kaai te Brussel. 
FEDERATIE HALLE 

In verband met de door de 
regering vooropgestelde Fede
rat ie Halle, wordt er op don
derdag 24 juni e.k in het ) -«kaal 
De Sleutel, Markt te Halle een 
kontaktvergadering belegd tas
sen de verschillende afdelin
gen, die bij deze federatie be
trokken zijn. 

BRUSSEL (Stad) 
IJZERBEDEVAART 

Inschrijven in «Uilenspiegel», 
Pletinckxstraat 38 te 1000 Brus
sel, tel. 12.13.74. Prijs : 150 fr., 
kinderen : 100 fr. 
KOLPORTAGE 

De slotkoloortage voor dit 
seizoen heeft plaats op zater
dag 26 juni in het centrum van 
Brussel. Vanaf 15 u. verzame
len de verkopers in het lokaal 
« Uilenspiegel », Pletinckxstr. 
38 te Brussel om van daaruit 
het bijzonder « Wij » nummer 
te verkopen. 

ASSE (Kanton) 
VERGADERING KANTONNA
LE KADERLEDEN 

Donderdag 17 juni woTdt van 
20 u. af in het gasthof « Linden-
hove », Bellestraat 49 te Hekel-
gem een kantonnale vergade
ring gehouden in aanwezigheid 
van een afvaardiging van het 
arr. bestuur, parlementaire en 
provinciale mandatarissen. 

ASSE 
VERGADERING 

Op 18 juni om 20 u komt 
volksvert. De Facq ons in 't 
Kummelshof onderhouden over 
de aktuele politieke toestand. 

DIEST (Kanton) 
Dinsdag 15 juni om 20u30 in 

de bovenzaal van de Tea-room, 
Begijnhof te Diest, kantonnale 
vergadering voor alle kaderle
den uit het kanton. 

DIEST 
GEMEENTERAADS
VERKIEZINGEN 13 JUNI 

Op lijst 2 werd de 8ste plaats 
ingenomen door de VU-kandi-
daat (sekretaris van de afde
ling Diest) nl. Renaat Rijnders. 
Door alleen achter zijn naam 
te stemmen steunt U de Volks
unie. 

Heden zaterdag 12 juni van 
9u30 tot 12u rijdt een autokara
vaan door Diest met propagan
da voor Renaat Rijnders, VU-
kandidaat op lijst 2. Verzame
len om 9u aan het nieuw 
slachthuis. 

EVERE 
HUWELIJK 

Op zaterdag, 29 mei 1.1. t rad 
onze vriend en bestuurslid Hu
go Schouterden in het huwelijk 
met Juff. Van Inghe. Onze har
telijke gelukwensen. 

HALLE 
ZUID VLAAMS BRABANT 

De geplande vergadering voor 
alle besturen van de vooropge
stelde federatie Halle heeft 
plaats in « De Sleutel », Markt 
te Halle op donderdag 24 juni 
&.k. (en niet op maandag 28 ju
ni zoals eerst gepland). 

HEVERLEE 
SPAARPOTAKTIE 

Alle leden mogen in de ko
mende dagen « hun » spaarpot 
verwachten. De totale op
brengst dient om « Wij in He-
verlee » beter en mooier te ma
ken. 
GEMEENTERAAD 

Volgende zitting op zaterdag 
19 juni om 19 uur. 

JETTE GANSHOREN • 
LAKEN 
OVER VAKBONDEN 
EN MILITANTEN 

Vrijdag 25 juni a.s. om 20 u. 
in het cafee « Breughel », Kard. 

Mercierplein te Jet te , tweede 
volksvergadering met als spre
kers : Gerard Siegers en Mr. 
De Pauw. 

LAKEN 
AUTORALLY 

Zondag, 13 juni richt het 
Vlaams Bewegingsleven van 
Laken een Grote Autorally in 
door Vlaams Brabant. Vertrek 
aan ons secretariaat. Schel de-
straat, 105 tussen 14 en 14 u 30. 

LIEDEKERKE 
NAAR DTKSMUIDE 
OP 4 JULI 

De afdeling Liedekerke legt 
een bus in naar de IJzervlakte. 
Buskaarten aan 100 fr. te ver
krijgen bij de bestuursleden. 

OUD HEVERLEE 
VERGADERING 

Zaterdag, 19 juni, om 20 u. 
organiseert de afd Oud-Hever-
lee, Blanden. Vaalbeek een 
voorlichtingsvergader-ng met 
dia-projektie « Vlaams-Brabant 
bedreigd » in de parochiezaal. 
Dorpstraat, Oud-Heverlee 

Spreker : Willy Kuijpers 

ST. LAMBRFCTTTS en ST. PIE
TERS WOTJ'WK 
SOCIAAL DTFNSTBETOON 

Provincieraadslid Theo Pau
wels houdt zitdag op donderdag 
17 iuni van 20 tot 21 uur in 
K L'Européen », G. HenriJaan 1, 
St. LamiDrechts Woluwe. 

STROMBEEK-VIL VOORDE 
NAAR DIKSMUIDE 

De afdeling Vilvoorde legt, in 
samenwerking met de afdeling 
Strombeek een bus in voor de 
IJzerbedevaart op 4 juli, voor 
de prijs van 140 fr. Inschrijvin
gen bij het bestuur en in het 
lokaal « De Gouden Voorn ». 

TERVUREN 
INFORMATIEVERGADERING 

Dinsdag 15 juni om 20 u. in 
zaal De Engel, Kerkstraat , al
gemene informatievergadering 
over de federaties rond Brus
sel. Sprekers ; senator van 
Haegendoren en arr. voorzitter 
Willy Kuijpers. 

ZICHEM 
NIEUWE AFDELING 

Voorz. : Willy Joris, Markt 
38, tel 013/71918 ; sekr. : Raoul 
Geyskens, Bredestraat 39 ; pen-
ningm. : Vera Van Diest, 
PRVD Wouwerstraat 87 ; org. • 
Danny Van Gompel, Diestere-
straat 33, prop. : Raymond 
Vansweevelt 14, allen te Zi-
chem. 

ZELLIK 
MOTIE 
BURGEMEESTER SOENS 

Op voorstel van VU-schepen 
Fr. Schoonjans keurde de ge
meenteraad van Zellik met 10 
stemmen tegen 2 bij 1 afwezig
heid een motie goed, waarbij 
burgemeester Soens van 
Strombeek-Bever en zijn meer-
derheidsleden geluk wordt ge
wenst voor hun konsekwent 
Vlaams optreden door te wei
geren de Franstalige eedafleg
ging in hun gemeenteraad te 
aanvaarden. De motie stipt aan 
dat Franstaligen zich moeten 
aanpassen aan de taal van het 
gebied waarin ze zich vrij ko
men vestigen en gastvrijheid 
genieten. Verder acht de ge
meenteraad van Zellik het on
duldbaar dat tegen burgemees
ter Soens omwille van zijn lo
gisch Vlaams optreden sankties 
zouden getroffen worden nadat 
de burgemeesters van de Brus
selse agglomeratie straffeloos 
naar let ter en geest de Belgi
sche taalwetten hebben over
treden. 

We kunnen onze VU-manda-
taris en zijn collega's slechts 
geluk wensen met deze duide
lijke en uitdrukkeli jke Vlaam
se stell ingname en betuiging 
van solidariteit. 

oost-vlaanderen 

AALST (arr.) 
KOLPORTAGE 

Op 13 juni wordt te Zottegem 
een arrondissementele kolpor-
tage ingericht. Alle propagan
disten worden verwacht te 9.45 
uur in café Egmont, Hoogstraat 
Zottegem. 

DENDERMONDE (arr.) 
AUTOCARAVAN 

Naar aanleiding van de ge
meenteraadsverkiezingen voor 
Groot Dendermonde op zondag 
13 juni, organiseren de VU-af-
delingen Dendermonde, Sint 
Gillis-Dendermonde en Appels, 
een autocaravaan heden zater
dag 12 juni. 

Samenkomst te Appels, Zand-
straat te 13u.30. Vertrek te 14 
uur. Einde rond 17 uur op de 
grote mark t te Dendermonde, 
waarna toespraken door volks
vertegenwoordiger Coppieters, 
de heer Baert en mevr. Nelly 
Maes. 

DENDERHOUTEM 
KANTONNALE 
VOLKSUNIEDAG 

Zondag 13 juni e.k. heeft te 
Denderhoutem de eerste kan
tonnale Volksuniedag plaats. 

Van 12.30 u af wordt aan ca
fé Nmove, Dorp Denderhoutem 
gestart voor een grootse auto
zoektocht doorheen het kanton. 
Deelname autovoerder : VU-
lid 100 fr., niet-VU-lid 120 fr ; 
deelnemende inzittende (n) : 
VU-lid 80 fr., niet-VU-lid 100 fr. 
Vele mooie prijzen in natura. 
Inschrijven bij Hans Sonck, 
Anderenbroek 51/1 Denderhou
tem, bij de voorzitters der 
Volksunie-afdelingen of in Ca
fé Ninove, Dorp. 

Van 18 uur af gelegenheid 
tot avondmalen (koude scho
tel : 50 fr) en om 19.30 uur ge
zellig samenzijn in zaal Moder-
na, Dorp, Denderhoutem (gra
tis toegang). Algemeen VU-
voorzitter Frans Van Der Eist 
houdt de gelegenheidstoe
spraak. Tijdens het gezellig sa
menzijn : overhandiging van 
een vaandel aan afdeling Den
derhoutem en prijsuitreiking. 

GENT 
MONSIEUR HA WARDEN 

Het afdelingsbestuur roept 
alle leden en belangstellenden 
op voor de filmvertoning van 
« Monsieur Hawarden » in ki-
nema « Majestic » Veldstraat 
te Gent, ingericht door het 
Vlaams Verbond van Gepen
sioneerden uit Gent op zondag 
13 juni e.k. om 10 u. Kinderen 
zijn niet toegelaten Inkom 
60 fr. Deuren : 9.30 u. Kaarten 
in vele Vlaamse lokalen en bij 
onze propagandisten. 
GENT (Vujo) 
VURTZAK 

De Vurtzak te Merelbeke zal 
niet verdwijnen ! Dit is het 
resultaat van een hevige reak-
tie tegen de boze plannen van 
de burgemeester van de plaat
selijke bevolking. VUJO heeft 
op Pinkstermorgen tegen het 
omhakken van het bos betoogd : 
met traktor, wagen, muziekin
strumenten, pamfletten en al
lerlei sprekende affiches. 
IJZERBEDEVAART 

Wij t rekken te voet naar de 
IJzerbedevaart . Inschrijvings-
lijst in «Vlaams Huis Roeland», 
Gent. Verdere inlichtingen bij 
Ludwig Wauters, Schaverdijn-
straat 44. Gent 

Wii rijden per bus naar de 
IJzerbedevaart. Het vehikel 
vertrekt om 7 uur vanuit St.-
Amandsberg (café Driekonin
gen). Inschrijvingslijst in het 
Vlaams Huis Roeland. Nadere 
inlichtingen bij de plaatselijke 
VUJO-besturen. 
11 JULI 

Wij vieren 11 juli reeds op 
10 juli. Om onze « plannen » te 
doen slagen hebben wij snij
bloemen en afgedankte kinder
wagens nodig. S.O.S. : wie helpt 
ons aan materiaal ' Telefoneer 
naar Huguette De Bleecker. 
Tolhuislaan 15, Gent : 25.64.87. 

LANDEGEM 
NAAR DIKSMUIDE 

Op 4 juli met de Renaat De 
Rudderkaravaan naar de IJzer
bedevaart. Kaar ten bij de be
stuursleden. 
ABONNEMENTENSLAG 

Als de oproep in « Wij » — 
250 nieuwe abonnees — wordt 
gehaald, zal ook onze kleine 
afdeling met 3 nieuwe abonne
menten zijn steentje hebben 
bijgedragen. 

west-vlaanderen 

BREDENE 
OVERLIJDEN 

Na een langdurige ziekte 
overleed te Wetteren mevr. 
Gabriëlle Van Steerteghem, 
moeder van onze afdelingsse-

kretaris Hugo Van Lede. Wij 
betuigen Hugo en de familie 
onze innige deelneming . 

HOUTHULST 
GEBOORTE 

Bij onze afdelingssekretaris 
Martin Vancleven en zijn 
vrouw Jeannine Beeckaert, 
werd op 3 juni de familie ver
groot met een dochtertje Sas-
kia. Van har te proficiat. 

KORTRIJK (arr.) 
GEWEST AVELGEM 

In aanwezigheid van volks
vertegenwoordiger L. Vansteen-
kiste en provincieraadslid R. 
Vandewattyne ging een eerste 
kontaktvergadering door op 
vrijdag 28 mei in het « Karre-
kietenhof » te Avelgem. Ver
schillende taken werden ooge-
legd waarvan de uitvoering 
verwacht wordt tegen volgen
de vergadering op zondag 20 
juni te Anzegem in café « den 
IJzer » om 10 uur. 

KORTRI.TK (Stad) 
IJZERBEDEVAART 

Vertrek om 8 uur en terug 
om 18 uur. Lokaal « 1302 », 
Burg. Reynaerts traat 9. Bij te
rugkomst gratis Breughelkost 
voor deelnemers. Autobus : 80 
fr. Toegangskaarten te beko
men in « 1302 ». 

KNOKKE - HEIST 
NAAR DE 
IJZERBEDEVAART 

Op 4 juli wordt door de afde
ling in samenwerking met de 
VTB en VOS een bus ingelegd 
naar de IJzerbedevaart . In
schrijven tegen 60 fr. bij ; 
Maenhoudt Bertrand, Lippens
laan 201, Knokke ; Rotsaert 
Werner, Heiststraat 37C West-
kapelle ; Mevr. Van Reeth « Pi-
roska » Zeedijk 2,'i4, Heist ; 
Vandepitte Firmin, Boekhandel 
« Uilenspiegel » Pannestraat , 
Heist en Pollet Gilbert, Bondge-
notenlaan 51 Heist. 

OOSTENDE (arr.) 
NA HET KONGRES 

Ons arr. bestuur dankt hier
mede de 81 leden die deelgeno
men hebben aan ons kongres. 
Van de 28 amendementen die 
de afdelingen via de arr. raad 
hadden ingediend, werden er 
16 op voorhand aangenomen 
door de kongreskommissie. en 
konden wij er nog 1 door krij
gen op het kongres. Proficiat 
voor de afd. Leffinge en Ichte-
gem voor hun sterke deelne
ming. 
KOLPORTAGE 

Morgen zondag 13 juni in 
Houthulst. Oproep tot elke af
deling om met minstens twee 
man te verzamelen in café 
« Rotsebosch » om 9u30. 

OOSTENDE 
PROFICIAT 

Op 2 juni werd bij Eric Ghy-
sel-Van Eenoo een flinke zoon 
geboren : Bart . 

WAREGEM-
ST ELOOIS-VIJVE 
IJZERBEDEVAART 

Op 4 juli naar de IJzerbede
vaart . Inschrijven bij dr. E. 
Deroose, Churchiliaan 18, tel. 
613.50 ; R. Verhaeghe, Noorder
laan 18, tel. 621.91 en J. Ver-
bauwhede, Nachtegaallaan 20, 
tel. 627.12. 

medejEfedeeld 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

GENT 

Vanaf 1 juli e.k. s tar t als 
autonome Vlaamse mutual i te i t 
de « Onderlinge Ziekenkas Ru-
pel-Klein Brabant », aangeslo
ten bij de Landsbond Onafh. 
Ziekenfondsen. Sekretar iaat : 
Kraanweg 21, Bornem, telefoon 
03/77.16.19. 

Ere-voorz. : Dr. Vermiert 
(Boom) ; Voorz. : Walter Cools 
(Puurs) : sekr. : Gust Auwers 
(Bornem). 

STICHTING LODEWIJK DE 
RAET HAD VRUCHTBAAR 
WERKJAAR 1970. 

Het jaar 1970 is oor de Stich
ting Lodewijk de Raet een goed 
jaar geweest. Het aantal gere
aliseerde vormingsprogramma's 
lag op het hoogste peil. Belang
ri jker nog was het vernieu
wingsproces dat zich in 1970 

duidelijk doorzette. In het voor
jaar werd een grondige bezin
ning ondernomen over doel, 
programma en werkwijze van 
de Stichting. Vijf pr iori taire 
projekten werden gekozen t e r 
verwezenlijking in de e.k. ja
ren. De interne organisatie van 
de Stichting zou verbeterd wor
den e.d.m. Met de verwezenli j
king van die besluiten werd da
delijk begonnen. 

Dit waren de kenmerkende 
gegevens voor het werkjaar 
1970, volgens het verslag van 
Renaat Roels, voorzitter van de 
Stichting, op de Algemene 
Raad van de Stichting voor
stelde. 

De Stichting realiseerde in 
1970 60 vormingsweken, 75 stu
diedagen en -weekeinden, 8 
studiereizen en 6 cyclussen. 
Samen maakt dit 551 cursusda
gen. Aldus werden 4.645 vol
wassen deelnemers bereikt . 

De verdeling der 149 activi
teiten over de provincies was 
gelijkmatig, vooraan komt ech
ter West-Vlaanderen. De acti
viteiten hadden plaats in 62 
centrumgemeenten. 

Naast '70 het projekt « Mondi
ale vorming » werd ook gewerkt 
aan het projekt « Vlaanderen 
in en rond Brussel », dat echter 
slechts in 1971 volop kan ge
stimuleerd worden, evenals he t 
projekt « Vormgeving en be
scherming leefmilieu ». 

SCHOOL OF SCHANDE 

Kursus « School of schande », 
Gent, 9-14 augustus. Bezinning 
rond ons onderwijssysteem, 
vooral aan de hand van kri t iek 
uit de landen van de Derde We
reld. Leerkrachten en leden van 
ouderkomitees zijn in het bi j 
zonder uitgenodigd. 

Inlichtingen : Stichting-Lo-
dewijk de Raet, projekt Mondi
ale Vorming. Maria Theresia-
s t raat 55, 1040 Brussel, tele
foon 02/19.29.33. 

BRUSSEL EN OMGEVING 
NAAR DE IJZERBEDEVAART 

Het « Koördinatiekoïnitee 
voor Socio-Kulturele en Spor
tieve Manifestaties Nele & 
Tijl » vzw, koördineert op
nieuw verschillende busdien
sten met bediening in de Brus
selse agglomeratie en omge
ving op zondag 4 juli 1971. 

Vertrek : tussen 7 en 7u30, 
volgens uw bushalte (wordt 
tijdig meegedeeld), 's Namid
dags : naar keuze : Uitstap naar 
de Vlaamse kust of vrijaf te 
Diksmuide. 

Prijs : 155 fr. (Kinderen van 
4 tot 10 jaar : 80 fr.). 

Inlichtingen en inschrijvin
gen : Vóór 30 juni a.s. bij uw 
medewerkende vereniging. Des
gevallend op het koördinerend 
sekretar iaat : Koekelberglaan 
6, 1080 Brussel (tel. 02/66.24.44) 
van 9 tot 22 uur ) . 

WIJ ZILVERMEEUWTJES 
Ouders uit het Brusselse, wist 

u dat er in uw stad een typisch 
Vlaamse Brusselse jeugdbewe
ging bestond, die als doel heeft 
uw kinderen volksbewust te 
maken via een gezonde ont
spanning te genieten in een 
vrije en ongedwongen sfeer. 

Nadere inlichtingen : Hans 
Van Vlierberghe, Papenhout-
laan 3 - 1020 Brussel of Dirk 
Stroobants, Plet inckxstraat 38 -
1000 Brussel, tel. 12.13.74. 

B U DE VLAAMSE HARMO
NIE « PETER BENOIT » 

De Vlaamse harmonie « Pe
ter Benoit » te Brussel zal op 
zondag 13 juni 1971 te 15 uur 
een openbaar koncert uitvoe
ren op de kiosk van het Provin
ciaal Domein te Huizingen. Het 
Bestuur richt een oproep tot 
alle Vlamingen uit Brussel en 
omgeving om het koncert, ge
geven in een prachtig Brabants 
na tuurkader en hopelijk onder 
een zonnige hemel, talri jk te 
komen beluisteren. Aldus steu
nen ze de verdere bloei en groei 
van het Vlaams kul tuurleven 
in onze hoofdstad èn van de 
Vlaamse harmonie « Pe te r Be
noit ». 
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KUNNEH kan wat anderen niet kunnen 
2 verdiepingen van elk 88 m2 

176 m2 woonru imte 

BOUWPRIJS slechts 864.778 F 

ZOALS U HET ZELF W I L 
Luxeafwerk ing BOUWPRIJS 1.590.237 F 

OP KUNNEN KUNT U BOUWEN 
Vraag vandaag nog de prijs en in l icht ingen 
voor uw won ing en overtu ig U ter plaatse. 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUIMBInv 
ANTWERPEN 

Meir 18 
Tel. 03/31.78.20 

GENK I CENT 

Winterslagstraat 22 Onderbergen 43 
Tel. 011/544.42 1 Tel. 09/25.19.23 

LEUVEN 

Brusselsestraat 33 
Tel. 016/337.35 

KUNNBI mei de groleK van KwaHeii 

N A A M -

BON 

ADRES-

— beschik over een bouwgrond Gemeente ; 
breedte : 

en wens de voordelen te kennen die U mij kan bieden. 
— beschik niet over een bouwgrond en verzoek U mij een 

aanbieding te doen voor ' t bouwen van ri jwoning, vi l la
bouw of half open bebouwing in volgende gemeenten : 

— houdt U mij 
den of zal ik 

trum te 

ter beschikking van één uwer 
een bezoek brengen aan uw in 

op 

Handtekening 

afgevaardig-
formatiecen-

te u. 



N A T I O N A L E LOTERIJ 
12 d, TRANCHE 

Zonnertranche 

W.OOO.OMÏ HOOG LOT 

TIEN MILJOEN 

Trekking op 21 juni 1 

HET BILJET : 200 fr. 
HET TIENDE : 22 fr. 

77.125 LOTEN VOOR EEN TOTAAL VAN 72 MILJOEN 

ZEG JA TEGEN DE LEEUW ! 
Zijne Excellentie de Premier, profes
sor doctor Gaston Eyskens, verklaarde 
in de Kamer dat hi j het PROBLEEM 
van het off ic ieel gebruik van de 
Leeuwevlag zou onderzoeken en dat 
zulks in het licht van de n ieuwe 
grondwet wel noodzakel i jk was. 
Komt er een Belgische Kommissie b i j 
te pas ? Zul len Paul Struye, Paul van 
den Boeynants, de hofmaarschalk, de 
kardinaal, Pietje Snot en andere volks-
getrouwe prominenten ons tegen 1 
september a.s. leren hoe 'n Vlaamse 
Leeuwevlag eruit ziet en hoe en of 
w i j die mogen uithangen ? 

De NATIONALE BEVLAGCINGSAKTIE 
weet wel beter ! 

Op 11 ju l i '71 vlagt Vlaanderen - met 
of zonder de zegen der hoge omes -
massaler dan ooit met het symbool 
van de Vlaamse ontvoogdingsstr i jd. 
Wees de Kommissie voor I Haal van
daag nog 'n Leeuw in huis. 
Vraag een folder op het adres van de 
Nationale Bevlaggingsaktie : Water
straat 133, 9110 SINT-AMANDSBERG 
Tel. (09)51.15.83 

STICHT EEN KERN IN UW WOONPLAATS I 

Na hef overweldigend sukses van het Duitse Radio- en T.V. Ober-
bayernorkest- TONI W I T T die tijdens de maand september terug
komt brengen wij te Leuven, Hulste, Aalst de aangekondigde «Top

pers» en te KONTICH 

DORTMUNDER THIER BRAUHN 
KONINGIN ASTRIDLAAN 85 

op ZATERDAG 26 JUNI te 19u30 

A. PREUD'HOMME 

VLAAMSE 
ONTSPANNINGSAVOND 

MUZIEK - ZANG - DANS - SHOW 

ingericht door het « Aktiecomité voor het 
Vlaamse Lied » met de medewerking van : 

A. PREUD'HOK4ME... aan het orgel 
ERIC LUND.. \ r " Kunstxanger 
IVO TEUNEN. . . Kleinkunst - Laureaat Wil l Ferdyprijs 
DE « HEREN V A N Z ICHEM » : 

DE WITTE, met z 'n moeder 
en de schoolmeester. 

E. Heer BERT HALDERMANS.. . Samenzang 

De grote formatie « EMIZ » met zijn rijke 
keuze van Vlaamse liederen. 

INKOMPRIIS : 30 Fr. 

Alle zater- en zondagen de beste orkesten — Steeds eetgelegenheid voor ieders 

beurs — Verschillende zalen voor groeps- en fabrieksfeesten, gouwdagen, 

tentoonstellingen, modesshows, enz. 

W 

tussen uw hoeken 

VLAAMSE 

¥AN MESSEM 
JET 
JORSSEN 

Hotel voor 
Vrouwen 

FRANS 
DEPEUTER 

Het 
Sneeuwmeisje 

WALTER 
VAN DEN BROECK 

De 
Troonopvolger 

KORTING 

voor 

"WIJ" 
LEZERS 

100 F 

BESTELBON aan MKB-Boekenclub - 2210 B o r s b e e k 
Ja, ik wil graag uit uw reeks « Vlaamse Schrijvers van heden » de luxe 
delen ontvangen a 700 F (600 F voor abonnee op "WIJ") 
Q Ik betaal in één maai 600 F (gunstvoorwaarden voor "WIJ") 
• Ik betaal per deel 200 F (geen intresten) 
• Ik betaal in zes maal 100 F (geen intresten) 
Indien na 8 dagen het werk mij niet bevalt zal ik dit deel terug sturen 
op uw kosten. 
NAAM : 
ADRES : 
HANDTEKENING 
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